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Verslag Vergadering Ouderraad 5 juli 2021 

 

Aanwezig: 

 

Ouderraad: Nele Somers, Maarten Zandbergen, Bram Vermeulen, Jeroen 

Godts, Veerle Audenaert (verslag) 

 

Schoolbestuur: Jo Vandeweghe 

 

Schoolteam: Greet Cartois (directie), Hilde Desmedt, Els Cordewiner, Stefanie 

Pistorius, Jana Magits, Liesbeth Janssens, Tine Mattheus 

 

Verontschuldigd:  

Sofie Malt, Dimitri Vanlessen, Annelies Maes  

 

Slechts 1 agendapunt: bedeling van warme maaltijden op school 

 

De school heeft beslist om per 1 september geen warme maaltijden meer te 

voorzien voor de kinderen, in essentie omdat door financiële beperkingen de 

leerkrachten de bedeling zelf moeten opnemen en het schoolteam het niet 

langer haalbaar acht om hier zelf voor in te staan. Als vrije onderwijsinstelling 

krijgt men voor het personeel nodig voor de maaltijdbedeling/toezicht in de 

eetzaal/afruim en afwas immers geen financiële toelagen. Leerkrachten 

hebben op die manier onvoldoende middagpauze. De hulp van vrijwilligers is 

onvoldoende gebleken. Voor het aanwerven van personeel voor die 

middaguren is geen financiële ruimte. 

 

De school voegt daaraan toe dat het voor het welbevinden van de leerlingen 

ook beter is om alle kinderen hun boterhammen op te laten eten in de klas. De 

feestzaal is niet gezellig en weinig geschikt als eetzaal (slechte akoestiek, te 

grote stoelen e.d.). De kinderen kunnen rustiger eten in de klas, kleine kleuters 

kunnen bij hun vertrouwde juf blijven en doordat meer leerkrachten 

beschikbaar zijn voor toezicht op de speelplaats kunnen de kinderen na de 

maaltijd ook gespreid op beide speelplaatsen spelen.  

 

De school beseft dat veel ouders niet gelukkig zullen zijn met deze beslissing, 

en dat men snel zal communiceren zodat ouders wiens kinderen warm 

maaltijden eten op school zich kunnen organiseren op deze verandering. 
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De ouderraad is globaal genomen heel teleurgesteld met deze beslissing en 

met de eenzijdige wijze waarop deze is tot stand gekomen. Ouders zijn hierin 

niet gekend.  

 

Voor veel werkende ouders komt er een stressmoment bij, want zij moeten dan 

’s avonds na het werk, en het toezicht op het huiswerk ook nog een warme 

maaltijd op tafel zetten. Kleuters zijn dan al moe en horen op tijd in bed te 

liggen.     

 

De ouderraad erkent evenwel dat het bedelen van maaltijden in de refter niet 

de taak van de leerkrachten zou mogen zijn. Zij hebben ook recht op een 

middagpauze. 

 

Men vraagt of er nog soep kan worden bedeeld in de klas en of de school dit 

nog eens kan herbekijken. 

 

Er is ook gevraagd of een daling van financiële middelen tot deze situatie heeft 

geleid. Is het vroeger anders geweest? Dat blijkt niet zo. Leerkrachten hebben 

altijd ingestaan voor de bedeling van de warme maaltijden, het toezicht in de 

refter en de afruim/afwas. 

 

Er wordt ook gevraagd om aan te tonen dat de alternatieven voldoende 

onderzocht zijn. En als men geen middelen heeft voor extra personeel, hoe zal 

men dan een eventuele nieuwbouw van de school kunnen financieren? Dit 

kan via een hypothecaire lening waarvan de afbetaling met de 

werkingsmiddelen zal gebeuren. Voor personeel voor warme maaltijden kan 

men geen hypothecaire lening aangaan.  

 

De ouderraad vraagt tot slot om aan te tonen dat de alternatieven voldoende 

onderzocht zijn. 
 

  

 


