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Verslag Vergadering Ouderraad 05 oktober 2020 
 
Aanwezig: 
Ilse Van Rompaey, Maarten Zandbergen, Annelies Maes, Sofie Malt, Bram 
Wouters, Veerle Audenaert 
 
School: mevr. Greet (directie), Jo Vandeweghe, Luc Ponet, Jurgen Laudus 
(schoolbestuur) 
 
Verontschuldigd: Dimitri Vanlessen, Mark Vanhamme, David Herson 
 
 
1. Verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd en mag gepubliceerd 
worden. 
 
2. Kennismaking met het schoolbestuur 

Iedereen stelt zich voor. Stefaan Motte en Stefaan Callebaut (deken) zitten ook 
in het schoolbestuur, maar zijn vanavond niet aanwezig.  
 
(1) Jo licht de werking van het schoolbestuur toe. Deze is gericht op: 

- Een nauwe samenwerking met de directie  
- In een complexe schoolomgeving (o.m. regelgeving onderwijs) 
- Leden zijn allen vrijwilligers 
- In partnerschap met de VPW (Vereniging Parochiale Werken, oftewel 

de parochie die de parochiezaal beheert) en met de gemeente 
(2) Nieuwbouw 

In 2009 werd een dossier ingediend bij AGION (Agentschap Infrastructuur in 
het Onderwijs). Momenteel dient het dossier te worden ‘geactualiseerd’ 
(o.m. bevolkingsaantal van de gemeente e.d.). Tegen eind 2022 moet een 
gunningsdossier aangeleverd worden. De school zou 30% van de werken 
uit eigen middelen moeten betalen, AGION subsidieert 70%. Eerste 
bekommernis van het schoolbestuur is de continuïteit van de schoolwerking 
tijdens de bouwwerkzaamheden. 

(3) De rol van de gemeente. De gemeente financiert niets voor de Mozaïek, 
maar zorgt daar waar ze kan wel voor technische ondersteuning. Wat 
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betreft het gebruik van de gemeentelijke sporthal is de ouderraad de 
mening toegedaan dat de sporthal er voor alle inwoners van Boutersem 
moet zijn, dus ook voor onze school. Het vervoer naar de sporthal is duur. 
Daar wordt gevraagd of de bus van de gemeenteschool niet onze 
kinderen naar de sporthal kan vervoeren. Blijkbaar huurt de 
gemeenteschool deze bus/chauffeur voor de trajecten die zij nodig heeft 
en onze school kan er bijgevolg geen gebruik van maken. 
 

3. Schooltuin.  

Met de geplande werken in de pastorie en pastorietuin werd aan de school 
gevraagd om de schooltuin te verplaatsen naar de strook langs de 
kerkhofmuur. De school vindt dit stuk echter te klein en kiest voor een alternatief 
op het schooldomein zelf zodat de kinderen zich ook niet steeds moeten 
verplaatsen. Daar wordt in de lente werk van gemaakt. 
 
4. Veilige schoolomgeving 

De school kreeg al antwoord van de gemeente op de vraag naar meer 
veiligheid in de Lubbeeksestraat (weliswaar niet schriftelijk): de technische 
dienst van de gemeente zal er mee aan de slag gaan. 
 
De reeds geplande acties blijven doorgaan (brief van de ouderraad, 
sensibiliseringsmannetjes). 
 
5. Schoolraad 

Annelies zal Ilse vervangen. Veerle blijft in de schoolraad zetelen aangezien er 
geen andere kandidatuur was.  
 
6. Sintstoet 

De gemeente vraagt aan de school of ze mee wilt rijden in de stoet, maar de 
school gaat hier niet op in o.a. omwille van het feit dat de school geen budget 
heeft voor strooigoed, en ook geen bedrijf is dat gadgets uitdeelt e.d. 
 

7. Verkoop van wafels, truffels en marsepein 
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We moeten goed nadenken hoe we het afhaalmoment zullen organiseren. 
Voorstel: woensdagavond tussen 18 en 19u (met dranghekken). 
 
Maarten volgt de bestellingen op en plaatst de bestelling bij BANI. 
 
8. Taartenslag 

De taartenslag was een success. Er zijn 340 taarten verkocht. Bakkerij 
Vandenbeck was even stil aan de telefoon toen het aantal werd 
doorgegeven. 😊 
 
9. Varia 

Zal er aan de ouderraad gevraagd worden om een financiële bijdrage te 
leveren aan de nieuwbouw? De gezondheidscrisis en beperkende maatrgelen 
laten momenteel niet toe om grote acties op te zetten. Van de nu geplande 
acties wordt ook verwacht dat ze minder geld in het laatje zullen brengen. 
Daarnaast is er het lopende engagement om de digitale borden nog vier jaar 
te financieren. Er is dus weinig ruimte voor een grote financiële bijdrage.  
 
10. Volgende vergadering dinsdag 17 november  
 
 


