
VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD 22/09/2022 

Aanwezige leden: 

Lid ouderraad Aanw. Verontsch. Afw. 
 

Lid 
ouderraad 

Aanw. Verontsch. Afw. 

An V. C.   X    Karolien V. D. X     

Ann Claeys X      Katrien W. X     

Ann Cleemput X      Katrijn V. X     

Davy V. M. X      Lotte P. X     

Deborah D. M.   X    Nick C. X     

Dorothy D. C. X      Peggy D. K. X     

Dries H. X      Peter H.   X   

Elien B. X      Pieter A. X     

Els H. X      Saskia M. X     

Eveline B.   X    Stefaan V. X     

Griet D'h. X      Vanessa C.   X   

Isabelle R.   X    Wally A.   X   

Liesbeth P.        Wim V. A. X     

 

Aanwezige persooneelsleden: Mevr. Bernadette (directie), Juf Roos (zorg, Nijntjesklas), Juf Katleen 

(zorgcoördinator) 

1. Verwelkoming nieuwe leden en uitleg algemene werking 

We verwelkomen zeer graag als nieuwe leden van de ouderraad Liesbeth (mama van Otis uit de 
Ridderklas), Ann (mama van Aline, 4e lj en Stan, 2e lj) en Katrijn (mama van Louise uit de Ridder-
Circusklas). 
We hebben er niet aan gedacht om onszelf (bestaande leden) voor te stellen, dit kunnen we misschien 
nog kort even doen op de volgende vergadering. 

Dorothy stelt de doelstellingen van de ouderraad voor (in hoofdzaak ondersteuning van activiteiten 
die (financieel) de werking van de school ten goede komen). 

 

2. Komende activiteiten 

Halloweentocht 

Uitleg van het concept: kindvriendelijke wandeling van 4km langs Bosstraat > Heikant > 

Biesbochtstraat > Anneheistraat > Kromme Heistraat > Rechte Heistraat > Heikant > Bosstraat met 2 

tussenstops en zoektocht voor de kinderen. 

Stop 1: einde Biesbochtstraat met pompoensoep/warme chocomelk/popcorn en een verhaal voor de 

kinderen.  

Stop 2: parking KFC Heikant met Jeneverkraam en vuurschalen, frituurhapjes en marshmallows. We 

zoeken nog helpende handen voor de avond zelf (2 à 4 personen stop 1, 1 persoon stop 2, 3 

personen school). 

 



Toneel 

Het gaat dit jaar door tijdens het laatste weekend van november en het eerste weekend van weekend 

van december. Er is wel 1 voorsteling minder dan bij de vorige edities omdat het na Corona niet 

duidelijk is of het toneel nog steeds evenveel publiek zal trekken. 

De voorstellingen gaan door op 25 en 26 november en op 2, 3 en 4 december. 

Dit is klassiek de meest winstgevende activiteit van de ouderraad, het is dan ook de bedoeling dat we 

stevig de handen uit de mouwen steken. We helpen op voorhand om de zaal klaar te zetten en bij elke 

voorstelling met bediening. De file met aantal helpers/taken/tijdstippen wordt nog gedeeld. 

Liesbeth ziet het zitten om de sponsoring administratief op te volgen (is de sponsor in kwestie 

gecontacteerd, werd het logo al aangeleverd,...) 

Petra Rosseels helpt nog steeds bij het aanspreken van de sponsors en Peter Van Praet verzorgt de 

layout van de sponsorpagina. 

 

Kerstrozen 

 

De flyer van vorig jaar wordt aangepast en meegeven met de leerlingen in de week van 14/11. 

Griet, Elien, Davy en Ann Claeys zullen op woensdag 7/12 in De Kring de afhaling coördineren. 

Lotte bezorgt op voorhand een lijst zodat de Kesrtrozen per klas en naam klaargezet kunnen worden. 

We proberen als alternatief voor cash geld een QR-code op de flyer te zetten. Maar dit blijkt nog 

steeds niet evident (zeer veel administratieve rompslomp), Stefaan zoekt uit (via Vierschaarfeesten) 

hoe je snel een QR-code kan aanvragen. 

 

Project groen speelplaats 

De feestelijke openig voor CERA is dringend te regelen, de groene speelplaats staat heel mooi nu. 

Dit ligt provisoir vast op donderdag 6/10 (nog te checken door Dorothy met juf Nathalie en tijdstip 

nog te bepalen). 

De aarde die werd uitgegraven voor het blotevoetenpad mag opgebruikt/weggeschept te worden. 

Wim zal om grasdallen en hout voor een bankje rijden. 

Er zullen waarschijnlijk ook nog bouwpakketjes voor vogelkastjes gemaakt worden met 

recuperatiehout. 

 

Kwis 

Er werd al gebrainstormd en het wordt nog creatiever als vorig jaar. 

Reservatie van De Kring voor 28/01 werd reeds aangevraagd. 

Er was het voorstel om de kwis dit jaar in de Pius X-zaal te laten doorgaan om zo meer ploegen te 

kunnen laten deelnemen (en meer winst te hebben voor dezelfde inspanning), maar dit voorstel werd 

weggestemd omdat de meerderheid van mening is dat dit de lokale ploegen zal afschrikken. 

 

  



Andere verkoop (chocolade voor Valentijn of dergelijke) 

In november is er reeds verkoop ten voordele van de zeeklassen (die doorgaan in maart). 

Aangezien de kostprijs voor het verblijf serieus is opgeslagen, is deze verkoop echt nodig om 

activiteiten ter plaatse te financieren. 

We plannen dus voorlopig geen chocoladeverkoop vanuit de ouderraad. 

Vervoer zeeklassen 

 

De fietsen (een 70-tal) zouden best op zondag geladen samen met de valiezen geladen worden aan 

het voetbalplein. 

De kosten voor de kilometerheffing en diesel zullen door de ouderraad vergoed worden. 

Startgeld 

Gezien de huidige economische situatie zal het bedrag dat de ouderraad traditioneel aan de school 

geeft voor o.a. Sint, het fruitproject en het klasgeld (vast bedrag/kind) opgetrokken worden. 

De ouderraad zal later dit schooljaar ook bijdragen voor de aankoop van een beveiligde kar voor de 

chromebooks. 

 

3. Schoolraad 

Een kort overzicht van wat aan bod kwam tijdens de schoolraad: 

- Rondleiding groene speelplaats 

- Bespreking leerlingenaantallen (constructie Nijntjesklas) 

- Verdeling leerkrachten: moeilijke puzzel 

Leerkrachten focussen op kerntaken (beperkte versnippering aantal verantwoordelijkheden) 

- Renovatiewerken huis Marcella: in behandeling bij architect 

- Digi-sprong: 63 chromebooks/laptoptas/oortjes van school voor L5/L6 

Ook 11 chromebooks voor L3 en L4 en 10 laptops voor leerkrachten 

Voor kleuters: V-tech camera, speciale computermuizen, groot digitaal bord/scherm in 

overweging 

- Serieuze prijsstijging verblijf zeeklassen (ook voor ouders) 

- Taalontwikkeling en IDP (Interdiocesane proeven) 

- Terug huiswerkklas op maandag en donderdag 

- Verkeersveiligheid: vraag bewoners rechte heistraat, visie school: voorlopig (doorgang 

Bosstraat-Wezepoel-Driesstraat gesloten) liever niet terug in 2 richtingen. 

 

 

4. Varia 

- Liesbeth, Ann en Katrijn komen volgende keer terug       

- Verduidelijkingen m.b.t. de schoolstraat:  

* enkel bewoners mogen de straat uitrijden wanneer de slagbomen gesloten zijn 

* de wegcode moet nog steeds gerespecteerd worden (niet in het midden van de baan lopen 

in de schoolstraat), spreek andere hierop aan! 

* er werd ook aangekaart dat er nog geen zebrapaden zijn in de schoolstraat 



- Traditionele verkeerswedstrijd zou niet meer doorgaan, maar fietsbehendigheid komt ook aan 

bod in de turnlessen 

- Wanneer er met de fiets op uitstap wordt gegaan, kunnen kinderen die geen helm hebben 

nog steeds een helm van school gebruiken (deze zijn nog in goede staat) 

- Leerlingenparlement heeft al een paar acties gedaan rond verkeersveiligheid, dit is opnieuw 

gepland voor de vergadering in oktober 

- De ‘Helm Op Fluo Top’-actie begint op 7/11 (dank aan Ann voor de reminder) 

- Karolien sponsort een gans blad toneel       

- Pieter zorgt voor sponsoring van ’t Schipken 

- Voor Nieuwjaar opnieuw drankverkoop,  het zal dit keer wel andere Champagne zijn 

- Mevr. Bernadette wil iedereen nog eens expliciet bedanken voor de groene speelplaats, het 

resultaat (blote voetenpad, de buitenkeuken,...) mag er echt zijn! 

- Vervoer naar OKO op woensdagmiddag (systeem is aangepast, op voorhand intekenen): zijn er 

nog mensen die (occasioneel) zouden kunnen rijden? 

- Voorstel om steps aan te kopen voor V2: op wieltjesdag is het moeilijk om met de fiets komen 

en de andere wieltjes op de fiets mee te nemen: sommige leden van de ouderraad hebben 

thuis nog wel wieltjes staan die niet meer gebruikt worden, mogen deze naar school gebracht 

worden? 

- Wim, Elien, Dorothy en Katrijn spreken op 7/10 om 14u30 af op school om alles klaar te 

zetten voor de dag van de leerkracht 

 


