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Verslag Vergadering Ouderraad 21 september 2021  
  
Aanwezig:  
  
Ouderraad: Sofie Malt, Nele Somers, Bram Vermeulen, Jeroen Godts, Ruth ?, 
Kelly Pairoux, Annelies Maes, Veerle Audenaert (verslag)  
  
Schoolteam: Greet Cartois (directie), Tine Mattheus  
  
Verontschuldigd:   
Dimitri Vanlessen, Maarten Zandbergen  
  
1. Samenstelling ouderraad en kennismakingsrondje 

Bij de start van het nieuwe schooljaar tellen we 2 nieuwe leden: Ruth en Kelly. 
Welkom! 
  
2. SABAM 

De school vraagt of de ouderraad ook dit jaar de factuur voor SABAM zou 
willen betalen. De ouderraad keurt dit goed. 

3. Koelen van lunchpakketten van de kinderen 

Naar aanleiding van het afschaffen van de warme maaltijden werd eerder 
gevraagd of de kinderen hun lunch fris kunnen wegzetten in een frigo in de 
klas. De school heeft hiervoor de preventieadviseurs van de school en IDEWE 
gecontacteerd en om advies gevraagd. Dit advies blijkt negatief om velerlei 
redenen (zie het advies in bijlage). 

De school stelt voor om kleine koeltassen te gebruiken wanneer je de lunch 
van je kind fris wilt houden. 

4. Het afschaffen van de bedeling van warme maaltijden 

De ouderraad vindt het nog steeds jammer dat dit niet op voorhand is 
doorgesproken en voelt zich buiten spel gezet. Door het laattijdig inlichten 
konden we ons ook niet goed voorbereiden op de reacties van andere ouders.  

Daarbij blijft de vraag rijzen of de alternatieven wel voldoende zijn onderzocht.  

De ouderraad vraagt waar ze nog kan bijdragen aan het zoeken en vinden 
van alternatieven? Het beperkte budget en de hoge personeelskost blijken 
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een heikel. punt. Naast de bedeling van de maaltijden op de middag moet 
ook de parochiezaal elke week worden klaargezet en opgeruimd. 

De ouderraad stelt toch voor om het komende jaar te gebruiken om te zoeken 
naar mogelijke oplossingen en dit ook te documenteren zodat we een goed 
onderbouwd dossier kunnen voorleggen aan de ouders. Zo kunnen we bv. 
nagaan hoe andere scholen hiermee omgaan, of kunnen we verkennen in 
welke mate het aankopen van een professioneel vaatwastoestel een 
oplossing kan bieden (dit is in het verleden al nagevraagd en dit was echter 
niet mogelijk). De school geeft aan open te staan voor goede ideeën en dit 
mee te verkennen. 

 

5. Bedeling van soep als alternatief voor de warme maaltijd 
 

De ouderraad vroeg al meermaals of er toch soep zou kunnen worden 
uitgedeeld. De school geeft mee dat ze dat ook al hebben besproken, maar 
afgevoerd. Het uitdelen over de verschillende klassen blijkt te omslachtig. 
Bovendien moet er dan weer worden afgeruimd, opgeruimd en afgewassen. 
Men ziet ook liever geen soep gemorst op de schoolbanken. De soep uit 
grootkeukens bevat ook vaak weinig verse groenten, en is veelal gemaakt van 
poeders. Dat kinderen soep van thuis uit meebrengen in een kleine thermos 
kan wel.   
 

6. Lunchen in de klas 

We krijgen reacties van ouders dat ze het spijtig vinden dat de kinderen nu 
moeten lunchen in de klas terwijl een filmpje wordt opgezet. Dit werkt 
ongezonde eetgewoonten in de hand. Samen eten zou een sociaal gebeuren 
moeten zijn.  

In sommige klassen wordt eerst rustig gegeten en wordt na de lunch even 
samen naar Karrewiet gekeken. Men bekijkt op school of dit zo in alle klassen 
kan gebeuren. 

7. Cultuurraad – openstaande vacature! 

Onze vertegenwoordiger in de cultuurraad heeft de ouderraad verlaten. We 
zoeken een opvolger.  
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Wie o wie is bereid om een tweetal keren per jaar naar een vergadering van 
de cultuurraad te gaan en jaarlijks een formulier in te vullen om subsidies te 
krijgen van de gemeente?  

8. Busvervoer extra muros activiteiten 

Het 1ste en 2de leerjaar gaan naar het museum voor natuurwetenschappen in 
Brussel. 

Het 3de en 4de leerjaar gaan op zeeklassen in Nieuwpoort. 

Het 5de en 6de leerjaar gaan op vredesklassen in Ieper. 

De kosten (alles tezamen zo’n 2.428 euro) komen in principe ten laste van de 
ouders, en worden al sinds jaar en dag door de ouderraad betaald. De 
ouderraad engageert zich ook dit jaar om het busvervoer te betalen. 

Omdat de ouderraad niet alleen voor de lagereschoolkinderen, maar ook 
voor de kleuters een financiële bijdrage wilt leveren sponsort ze ook een 
activiteit voor de kleuters. Gewoonlijk kwam er een verhalenverteller met 
verteltent op bezoek in de school, maar omdat deze persoon de vorige 
activiteit niet kosteloos heeft willen annuleren, is de school nu op zoek naar een 
alternatieve activiteit.  

9. Trooper 

Intussen heeft de Trooper-actie al ongeveer 1.400 euro opgebracht. De laatste 
tijd is er niet veel promotie meer over geweest. Annelies heeft 100 
gepersonaliseerde flyers, alsook affiches. Deze zullen worden uitgedeeld via de 
school. Er wordt ook nog een nieuwsberichtje opgesteld, want bv. het boeken 
van reizen via Trooper kan de komende maanden een aardige cent opleveren 
voor de school. 

10. Verkeersmannetjes 

De mannetjes hebben afgezien tijdens de natte, slechte zomer en kunnen 
opfrisbeurt gebruiken. Na enige brainstorm komen we tot het volgende: de 
ouderraad zal ze verwijderen, afwassen, opschuren en van een nieuwe laag 
verf voorzien. Deze keer gaan we voor lakverf. We verkiezen weliswaar 
watergedragen lakverf, maar we menen toch dat we het verven niet aan de 
kinderen op school kunnen overlaten. Op school zal men de kinderen tijdens 
de lessen rond verkeersveiligheid vragen om een ontwerp te tekenen. De 
school zal via Gimme ook aan de ouders restjes lakverf vragen.  

11. Facebook 
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De ouderraad is nog steeds vragende partij om haar activiteiten wijder bekend 
te maken via sociale media. De school vraagt om een plan van aanpak op te 
maken met o.a. wat willen we ermee bereiken, hoe vullen we dat in en wie zal 
er zich over ontfermen?  

12. Overstap instapklas – 1ste kleuterklas 

Bij enkele ouders is wat bezorgdheid gerezen dat hun kind is ingedeeld in de 
instapklas terwijl het eigenlijk al in de 1ste kleuterklas had mogen zitten. De 
overstap is nu voorzien voor februari, maar men vindt dat te laat. Men vreest 
dat de kinderen niet voldoende ontwikkelkansen zullen krijgen in de instapklas 
en men vindt het ook jammer dat hun kind niet in de klas zit met zijn/haar 
vriendjes.  

Nu is het zo dat zeker in de instapklas heel gedifferentieerd gewerkt wordt met 
de kinderen. Juf Veerle heeft veel ervaring met gedifferentieerd werken. Er zijn 
immers vele jaren geweest dat instapklas en 1ste kleuterklas samen werden 
genomen. Ook het leerplan van het katholiek onderwijs sterk inzet op de 
individuele ontwikkeling van elk kind.  

De reden dat een deel van de kinderen in de instapklas zit en een ander deel 
al in de 1ste kleuterklas is dat men de aantallen per klas wat wilde gelijk houden. 
Er zijn dit schooljaar maar weinig instappers? Mogelijks neemt het 
herbenoemen van instapklas naar instapklas/1ste kleuterklas een deel van het 
onbehaaglijke gevoel bij ouders weg, want hun kind wordt wel degelijk 
uitgedaagd op zijn/haar niveau. Tijdens het infomoment en oudercontact kan 
elke ouder hierover vragen stellen aan de juf.  

13. Vertraagde levering schoolboeken 

Door logistieke problemen bij leverancier Cloudwise werden bij honderden 
Vlaamse scholen bij de start van het schooljaar nog geen schoolboeken 
geleverd. De scholen moeten zich intussen behelpen met zelfgemaakte 
kopies. De school meldt dat ze vorige week een deel van de boeken 
nageleverd gekregen heeft. Deze levering is nog niet volledig. Het 1ste en 2de 
leerjaar beschikken nog steeds niet over de lesmaterialen die NU nodig zijn. En 
mevrouw Greet heeft een nota van 6 blzn met zaken die niet in orde zijn 
(verkeerde materialen geleverd, te weinig, e.d. meer). Met een 
ingebrekestelling wil men de gemaakte kosten voor kopies terugvorderen, 
alsook een schadevergoeding bekomen van 250 euro verhoogd met 50 euro 
per dag dat de levering niet in orde is. De kosten voor kopies bedragen intussen 
1.400 euro. De leverancier beweert dat de bestelling niet tijdig was geplaatst, 
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maar de school kan dit weerleggen en aantonen. De bestelling gebeurde al 
in april vorig schooljaar.  

14. Verkoop van wafels, truffels en marsepein 

We vragen de ouders om de bestelling in te leveren via 1 duidelijk kanaal, het 
bestelformulier. Liever niet per mail, om dubbele bestellingen en andere 
vergissingen te vermijden. 

De briefjes gaan mee met de kinderen op 18/10 en worden tegen 29/10 terug 
op school verwacht. Op 8/11 stuurt de school een herinnering via Gimme.  

In de marge hiervan meldt de school dat meer ouders terug communicatie 
van de school verkiezen op papier i.p.v. via Gimme/mail.  

De brief die bij het bestelformulier gaat, moet nog worden opgemaakt. Veerle 
neemt dit op.  

15. Varia 
- Sofie wilt heel graag een disco-feestje organiseren voor de 

schoolkinderen. Wordt vervolgd. 
- Er wordt gevraagd of mondmaskers bij het ophalen aan de schoolpoort 

echt nog nodig zijn. De school volgt wat dit betreft de beslissingen van 
de overheid en vraagt, gezien de inspanningen die de leerkrachten 
doen, aan ouders om toch deze regels ook nog na te leven. (Op het 
moment van de vergadering was deze regel nog in voege, vanaf 
oktober is dit niet langer nodig) 

- De taartenverkoop ter vervanging van het grootouderfeest zal 
doorgaan op 16/10.  

 

16. Volgende vergadering op 12 oktober 

   

 

 

 
 


