
Ouderraad di 09/03 ONLINE 

Aanwezig: Vera Knippenberg, Kris Thierie, Valérie Peeters, Marie-Laure Van Vlasselaer, Luk Beirnaert, 

Frederik Vander Elst, Mirko Fort, Toon Veulemans, Martine Journée, Sylvie Salieri, Freya Coenen, Filip 

Van De Veire, Karen Dewalheyns, Jill Boeykens, Annelies De Bie 

Verontschuldigd: Filip Cremers, Mark Blondeel 

Agenda 

1. Stand van zaken coronamaatregelen 

2. Stand van zaken speelplaatsverfraaiing 

3. Werkgroep verkeersveiligheid 

4. De Grote Mariadal Challenge 

5. Varia 

 

1. Stand van zaken coronamaatregelen 

• Eendaagse reizen / extramuros activiteiten zijn binnen de reeds bestaande bubbels 

toegestaan vanaf 15 maart. Sportklassen of zeeklassen kunnen voorlopig doorgaan. 

• Boomwackers workshop is coronaproof doorgegaan, met de ramen open 

• Er wordt een risico analyse gedaan bij voorstellen voor activiteiten 

• Verder blijft alles hetzelfde 

 

2. Speelplaatsverfraaiing 

• Fietsenstalling is verplaatst in de krokusvakantie. De indeling en ondersteuning is helemaal 

aangepast. Is ook verankerd in de grond. Nog verlichting en dakgoten te plaatsen.  

• Eerstvolgende: hoge hekken gaan door buso gemaakt worden, kan enkel wanneer het les is. 

Waarschijnlijk bepaalde momenten die samenlopen met lagere school waardoor spelen op 

de speelplaats soms niet zal gaan. Lage hekken liggen al klaar. 

• Podium is besteld, zo snel mogelijk (geen termijn genoemd). 

• Nieuwe netwerk installatie, al lang mee bezig, is een heel werk, alle kabels zijn getrokken 

doorheen alle klassen.  

 

3. Werkgroep verkeersveiligheid: 

• Er zal geen facebookgroep opgestart worden aangezien de frustraties wel gekend zijn. Er zijn 

ook meerdere facebookgroepen en -berichten verschenen over mobiliteit in Hoegaarden 

waar problemen worden aangehaald. Zeker eerst overleggen met directie in geval van het 

oprichten van een pagina. 

• Feedback vanuit het leerkrachtenteam: kwartier na einde school is de straat dan bijna leeg. 

Bij het begin van de coronaperiode, werden kinderen meer verspreid afgehaald, nu terug 

korter op mekaar om 15u20.  

• Aan de schoolpoort is het heel druk, veel ouders vragen zich af waarom we op de stoep 

moeten wachten. Waarom mogen we niet verspreiden over het domein, waarom moeten we 

de handen ontsmetten.  

- Handen ontsmetten wordt opgelegd en staat niet ter discussie. Is een dispenser niet 

makkelijker om zo ook de leerkracht te ontlasten? Sprayen gaat sneller en zorgt zo voor 

minder ophoping aan de schoolpoort. Eventueel de leerkracht iets verderop op het 



domein laten sprayen zodat de ouders toch at meer ruimte krijgen? Een dispenser 

plaatsen is te vrijblijvend, ouders ontsmetten dan hun handen vaak niet. 

- Poort 10 minuten vroeger open doen om zo al wat te laten spreiden? Indien ouders toch 

niet opgevoed kunnen worden. Directie: Dan wordt het probleem verschoven naar de 

kleuterspeelplaats. 

- Waarom niet via zij-ingangen? Zo wordt ook parking beter gespreid, ouders moeten nu 

ver stappen vanuit de zijstraten. Directie:  Kloosterstraat: ’s avond niet geschikt voor 

fietsers, nu vrij veilig omdat er weinig verkeer is. Veiligheid valt weg dan. Ingang via 

Vroentestraat sowieso niet omdat daar 2 andere scholen naar buiten komen. 

- Kinderen die met de fiets vertrekken, eerder uit school laten vertrekken? Al meteen 

moeten veranderen. Eerst volk moeten binnen laten o.w.v. de drukte aan de poort. Pas 

na de eerste grote drukte, de fietsers buiten laten. Fietsers moeten dan wel tussen 

aankomende ouders manoeuvreren 

Toch lijkt het ons niet onmogelijk om ouders te vragen om te wachten in het belang van 

de fietsers. 

- Kan men de gemachtigd opzicht de ouders even vragen om te wachten? Zij staan al 

onder serieuze druk. Na de eerste toestroom houdt de gemachtigd opzichter de ouders 

tegen en laat de fietsers vertrekken. Ouders hebben vaak de discipline niet om te 

wachten. 

- Gemakkelijkste oplossing is de uren spreiden. Als ouders dat zelf doen, is dat een 

oplossing. Kom een kwartier later. Het is echter moeilijk om ouders daarin op te voeden. 

Eventueel kleuters vroeger laten stoppen. De schooluren veranderen is el een proces dat 

niet over 1 nacht ijs gaat.  

- In de ochtend gaan de kleuters via andere de ingang naar binnen, zo is de toestroom 

beter gespreid. Naar buiten toe, dus bij het schooleinde, hebben we dat niet graag, voor 

als er iemand naar buiten glipt. Dus ’s avonds moet iedereen langs dezelfde weg naar 

buiten. 

 

3. Werkgroep verkeersveiligheid 

• Ouderraad GBS gecontacteerd: liepen niet warm voor facebook, te weinig bereik, te weinig 

constructief 

• Enquête: GBS moet eerst toestemming vragen aan gemeentebestuur, ook even met directie 

VBS overlegd. Er wordt al heel veel gediscussieerd. Hoop werk om pijnpunten te weten te 

komen. En eigenlijk weten we dat al. 

• Afspraak met burgemeester en ambtenaar van mobiliteit vastgelegd op do 18/03, samen met 

2 ouders van GBS. Burgemeester wou ook graag iemand van de politie meer uitnodigen. 

Directie van de scholen liever niet, in tweede instantie o.w.v. vermenging van bubbels. 

• Voorstel om in te gaan op gratis aanbod van VSV: de burgemeester stond er niet voor te 

springen, maar eventueel op een later tijdstip. 

- Directie: Graag de 3 eerder besproken punten meenemen 

- Eens horen wat ze van plan zijn en in de juiste richting proberen te duwen 

 

4. De Grote Mariadal Challenge 

• Algemeen goed onthaald, vooral bedoeld om hen een leuke tijd te bezorgen. Moet niet altijd 

veel geld opbrengen. Bedoeld als alternatief voor de quiz 

 

5. Varia 



• Zijn er ideeën als alternatief voor de kinderfuif? Wat kan er wel? Indien we wachten tot 

wanneer er weer iets mag, zal er te weinig tijd zijn. Dus best al beginnen brainstormen. 

- Een fuif per leerjaar van bv een uur lang?  

- Iets leuks voor de kinderen, moet niet per se iets opbrengen. 

- Valerie als trekker, indien er nog voldoende mensen aansluiten. Kris wil graag 

meehelpen. Nog kandidaten? Eventueel al een eerste keer samen zitten om ideeën op te 

werpen.  

• Podium: is bevestigd en besteld. Had nog info nodig in verband met vermelding van 

sponsors. 

Volgende vergadering: Do 29 april om 20u  

 

 


