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Vergadering ouderwerking 18 januari 2021 

Aanwezige leden ouderwerking: 
Charlotte, Elke, Gert, Gosse, Jana, Karen, Kristel, Peter, Lexi, Filip en Zehra 

Vertegenwoordiging directie en leerkrachtenteam: 
Meester Kris (directeur), juf Min, juf Frieda (1KS), juf Ann (1D) en juf Ilke (6C) 

Vertegenwoordiging inrichtende macht: 
/ 

Bestuursleden: 
Maarten (voorzitter), Véronique (penningmeester), Tineke (secretaris) en Isabelle (secretaris) 

Verslaggever: 
Isabelle 

* 

* * 

Omwille van de geldende corona-maatregelen wordt de vergadering via videoconferentie 

georganiseerd. 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

 

De voorzitter leidt de vergadering in. 

 

 

2. Goedkeuring verslag 

 

Het verslag van vergadering 16 november 2020 wordt goedgekeurd. 

 

3. Toelichting coronamaatregelen 

 

Meester Kris licht kort de thans geldende corona-maatregelen op school toe. 

 

 

4. Evaluatie vorige activiteiten 
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a. Sinterklaasactie 

Dit jaar kregen de leerlingen mandarijnen en speculoos van de Sint. Er was helaas een tekort aan 

mandarijnen, omdat er een aantal slechte exemplaren werden geleverd. Dit werd door de school 

zelf opgelost. 

Kostprijs = €523. 

Véronique stelt tegen de volgende vergadering een draaiboek op. 

 

b. Kerstfeest 

De kinderen waren tevreden met het zakje chips i.p.v. de gebruikelijke chocomelk en cake. Een 

extra drankje werd niet aangeboden en is volgens de school geen echte must. 

Kostprijs = 260 (vorig jaar: €257). 

 

c. Kerstboomversiering 

Het versieren van de kerstbomen verliep vrij vlot, behalve dan het ontwarren van de 

kerstverlichting. Juf Min merkt op dat zij hieraan extra aandacht heeft besteed bij het opbergen 

van de kerstversiering, zodat dit probleem zich volgend jaar niet meer zal voordoen. Het materiaal 

werd op één plaats gestockeerd. 

Om evidente redenen hebben plastieken kerstballen de voorkeur boven glazen. 

Maarten stelt tegen de volgende vergadering een draaiboek op. 

 

5. Infodagen 

 

Meester Kris licht toe dat de infodagen dit jaar niet fysiek kunnen doorgaan. 

Daarom heeft de school een filmpje gemaakt om er een leuke virtuele infodag van te maken voor de 

geïnteresseerden. 

De voorzitter vraagt of er ook ruimte is voor een promofilmpje om de ouderwerking voor te stellen. Dit 

is niet voorzien, omdat de film zich toespitst op de werking van het eerste leerjaar. Wel is er onder de 

rubriek “veel gestelde vragen” een korte voorstelling van zowel de ouderwerking als de 

schoolsportraad. 

Deze keuze is gemaakt, omdat ouders die hun kind willen inschrijven op school in de eerste plaats 

bezig zijn met deze inschrijving en pas daarna nadenken over hun eventueel engagement. Als 

alternatief wordt voorgesteld om op 30 augustus 2021, wanneer er hopelijk terug fysieke 

evenementen mogen/kunnen doorgaan, een voorstellingsmoment te laten doorgaan. Dit zal verder 

worden besproken op de volgende vergadering. 

Kandidaten om hieraan mee te werken: Elke, Gert en Karen. 

 

6. Volgende activiteiten schooljaar 2020-2021 

 

a. Pannenkoekenfestijn / Gekke Week 

Tijdens de Gekke Week (d.i. één week voor de aanvang van de krokusvakantie) worden 

pannenkoeken aangeboden aan de leerlingen. De ouderwerking sponsort deze actie. 

Juf Min bezorgt de informatie m.b.t. de hoeveelheden en de allergieën (gluten/lactose) via het 

emailadres van de ouderwerking. 

 

b. Paasactie 

De bedoeling is nog steeds om op vrijdag, 2 april zakjes met paaseitjes uit te delen aan de 

leerlingen. Het bestuur zal, zoals vorig schooljaar, de paaseitjes in eigen bubbel inpakken en 

nadien de zakjes aan de school bezorgen. De ouderwerking sponsort deze actie. 

Juf Min bezorgt de informatie m.b.t. de hoeveelheden en de allergieën (gluten/lactose) via het 

emailadres van de ouderwerking, zodat Véronique de bestelling kan plaatsen. 

Véronique stelt tegen de volgende vergadering een draaiboek op. 
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c. Waterijsjes-actie (laatste schooldag) 

De bedoeling is nog steeds om op de laatste schooldag waterijsjes uit te delen aan de 

leerlingen. De ouderwerking sponsort deze actie. 

Juf Min bezorgt de informatie m.b.t. de hoeveelheden via het emailadres van de ouderwerking. 

 

d. Koffiestop (sponsoring bosklassen) 

De school organiseert normaal een koffiestop in maart om sponsoring te vergaren voor de 

bosklassen. Dit kan dit jaar niet omwille van de pandemie. Takeaway mag weliswaar onder 

bepaalde voorwaarden, maar houdt het risico op ongewilde samenscholingen in. 

Meester Kris vraagt de ouderwerking om mee na te denken over een alternatief. 

Er komen een aantal leuke voorstellen uit de groep, zoals de veiling van zelfgemaakte 

kunstwerkjes, zakjes bloemzaad, e.d.m. Dit zal nog verder worden onderzocht. 

De bosklassen gaan tot nader bericht door in de week van 21 april voor de zesdejaars en een 

week later voor de vijfdejaars. 

De ouderwerking sponsort het busvervoer. 

 

e. Schoolfeest (5 juni 2021) 

De school heeft een ludiek concept uitgedacht als alternatief voor het klassieke schoolfeest 

met als thema “Superhelden” (cf. het thema van dit schooljaar). Meester Kris zal worden 

ontvoerd door een slechte superheld (de voorzitter is alvast kandidaat om deze rol op zich te 

nemen) en kan pas worden bevrijd nadat de code werd gekraakt door de leerlingen. 

De leerlingen en hun ouders verzamelen tijdens een tocht tips, die zij kunnen bekomen aan 

verschillende standjes (er wordt gewerkt met QR-codes die kunnen worden gescand met een 

smartphone). 

Nu het waarschijnlijk onmogelijk zal zijn om een volledig horecagebeuren (met bijvoorbeeld 

springkastelen) te laten doorgaan op de speelplaats van de school, liggen er verschillende 

opties op tafel: hetzij eet- en drankkraampjes installeren langs het parcours, hetzij op 

voorhand een goodie bag meegeven aan de deelnemers. 

Wat mogelijk is, hangt in grote mate af van de situatie en regelgeving op dat ogenblik. De 

actie en het concept zullen opnieuw worden besproken op de volgende vergadering. 

 

f. Eindejaarsreceptie 

De bespreking van deze activiteit wordt uitgesteld naar de volgende vergadering, aangezien 

er nu nog teveel vraagtekens rond haalbaarheid. 

 

7. Stand van zaken activiteiten van de werkgroepen 

 

De activiteiten van de afzonderlijke werkgroepen worden besproken en geëvalueerd.. 

 

a. Kalenderteam 

Deze actie heeft een bedrag van €3660 opgebracht en was een groot succes. Ter vergelijking: 

dit is +/- €1.000 meer dan de soepactie (€2700). 

Het kalenderteam stelt voor om een feedbackformulier te laten bezorgen aan de ouders en de 

feedback te bespreken op de volgende vergadering. 

Elke stelt tegen de volgende vergadering een draaiboek op. 

 

b. Sponsorteam / eventteam 

Gelet op het succes van de kalenderactie werden (nog) geen nieuwe ideeën uitgewerkt. 

Het sponsorteam, dat momenteel bestaat uit Gert, Gosse, Tineke, Maarten en Jana als leden, 

volgt dit verder op en koppelt terug op de volgende vergadering. 

Ook het eventteam is nog niet uit de startblokken geraakt. Ook dit thema wordt tegen volgende 

vergadering opnieuw vastgepakt. 
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c. Teambuilding 

Gosse heeft een origineel concept uitgedacht om elkaar “corona-proof” beter te leren kennen. 

Hij licht alvast een tipje van de sluier. Tijdens een carrousel-wandeling worden verschillende 

bubbels gevormd, waarvan de deelnemers aan de hand van vragen aan elkaar vooraf 

bepaalde weetjes over elkaar proberen te weten te komen. Achteraf wordt dan gecheckt of de 

vergaarde informatie kan worden “gematcht” met de persoon in kwestie. 

Tijdens de wandeling worden de bubbels regelmatig gewisseld, zodat iedereen met iedereen 

een praatje kan doen en naar de relevante informatie “vissen”. 

Het voorstel wordt positief onthaald, evenals het aanbod van de voorzitter om de nodige drank 

te leveren. 

De wandeling zal worden georganiseerd in de lente, wanneer de weersomstandigheden beter 

zijn. 

De werkgroep gaat verder aan de slag om het voorstel verder uit te werken en geeft feedback 

op de volgende vergadering. 

 

8. Verkiezing leden oudergeleding van de Schoolraad 

 

Op 26 februari wordt de verkiezing van de leden van de oudergeleding van de Schoolraad 

georganiseerd. 

Maarten en Isabelle zullen samen met een vertegenwoordiger van het schoolbestuur (naar alle 

waarschijnlijkheid Dhr. Mark Vanhecke) zetelen als leden van het Kiesbureau. 

Alle ouders kunnen zich kandidaat stellen. Tot nu toe hebben Jana en Gosse zich alvast als kandidaat 

gemeld. 

 

Meester Kris meldt dat er ook een plaats beschikbaar is voor de geleding van de lokale gemeenschap. 

Verder licht hij het proces toe: 

 

 De ouders ontvangen nog een brief met de nodige uitleg, onder meer: elke ouder heeft één stem; 

de kiezerslijst kan worden geconsulteerd en zal aan de valven worden uitgehangen. 

 Kandidaten kunnen zich melden in de periode van 28 januari tot en met 12 februari. 

 Er zijn twee plaatsen beschikbaar; indien zich slechts twee kandidaten melden, worden er geen 

verkiezingen georganiseerd en de plaatsen ingevuld door deze twee kandidaten. 

 Fysieke verkiezingen zijn niet mogelijk omwille van de pandemie; de ouders zullen daarom het 

stembiljet kunnen afgeven aan de klasleerkracht. 

 

9. Nieuwe sponsorideeën 

 

a. Opfrissing van de refter 

Tijdens een vorige vergadering werd gemeld dat er ideeën zouden volgen vanuit de 

leerlingenraad van de school. 

De leerlingenraad zal echter anders worden georganiseerd; er zal worden gewerkt met 

verschillende groepen van leerlingen rond een welbepaald thema. 

Dit betekent ook dat er nog geen concrete plannen op tafel liggen rond de opfrissing van de refter. 

Het onderwerp wordt daarom verschoven naar de volgende vergadering. 

 

b. Spelbord op de speelplaats 

Tijdens de vorige vergadering kwamen verschillende ideeën naar boven. 

Gelet op de plannen rond de herinrichting van de speelplaats van de grote Cade wordt geopperd 

of het geen verspilde investering is om nu reeds bijvoorbeeld een viervakkenspel te laten 

schilderen door een externe firma. 

De ouderwerking stelt daarom voor om zelf de handen uit de mouwen te steken, gewapend met 

een ontwerp, verf en borstels. Meester Kris oppert dat de gemeente zelf een schildering kan 

aanbrengen als tijdelijke tussenoplossing. Hij vermoedt dat dit op relatief korte tijd kan worden 
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gerealiseerd. Er werd in overeengekomen dat indien dit nog niet gebeurd is voor de volgende 

vergadering, de ouderwerking dit zelf zal doen 

 

10. Update kleuterschool 

 

Meester Kris licht toe dat er nog geen concrete beslissingen werden genomen over de noodlocatie 

voor de kleuters tijdens de duur van de bouwwerken, zodat het nog te vroeg is om hieromtrent te 

communiceren. Dit zal later nog aan bod komen. 

 

11. Procesverbeteringen 

 

De voorzitter licht toe dat de draaiboeken nog niet beschikbaar zijn, maar dat dit onderwerp zonder 

fout zal worden geagendeerd op de volgende vergadering. 

 

Hij verzoekt alle deelnemers van werkgroepen om in communicaties met derden steeds het 

emailadres van de ouderwerking in kopie (“cc”) te zetten, zodat alle informatie beschikbaar is niet 

alleen voor de huidige, maar ook voor toekomstige leden van de ouderwerking. 

 

12. Varia 

 

 Op een vraag van Gert antwoordt meester Kris dat vragen over eventuele bijbestellingen van 

fluohesjes steeds kunnen worden gericht aan de klasleerkracht. 

 Karen vraagt of er in de school ook wordt gewerkt rond het emotionele welbevinden van de leerlingen. 

Juf Ilke licht toe dat dit een permanent aandachtspunt is voor elke klasleerkracht en voortdurend in 

het oog wordt gehouden. 

 Meester Kris verduidelijkt op vraag van Isabelle dat er nog een communicatie rond het dragen van 

mondmaskers door de oudere leerlingen zal volgen na intern overleg. 

 De voorzitter uit de wens dat de verslagen uiterlijk één week na de vergadering beschikbaar zijn. Als 

compromis zal een deadline van twee weken worden weerhouden (= weliswaar een inspannings- en 

geen resultaatsverbintenis 😊). 

 Zehra wil graag deelnemen aan de werkgroepen van het sponsor- en eventteam. Dit voorstel wordt 

enthousiast onthaald. 

 

13. Data volgende vergaderingen 

 

De vergaderingen van de ouderwerking zullen doorgaan telkens op een maandag, meer bepaald: 

 

- 22 maart 2021 

- 10 mei 2021 

- 20 september 2021 

- 15 november 2021 

 

 

 

* 

* * 

 

 

 

Keep safe! 


