
Ouderraad 23/05/22 

Aanwezig: Annelies De Bie, Freya Coenen, Marie-Laure Vlasselaer, Luk Beirnaert, Sonja Ruelle, Vera 

Knippenberg, Karen Dewalheyns, Filip Vandeveire, Mirko Fort, Martine Journée, Filip Cremers, 

Frederik Vander Elst, Toon Veulemans, Jill Boeykens 

Verontschuldigd: Micheca De Beul, Mark Blondeel, Sylvie Salieri, Laetitia Dillien, Kris Thierie, Xavier 

Van Brabant, Joke Binst 

Agenda: 

1. Stand van zaken coronamaatrgelen 

2. Stand van zaken domeinverfraaiing 

3. Schoolfeest 

4. Digisprong en cursus blind typen 

5. Evaluatie kinderfuif 

6. Data activiteiten schooljaar 2022-2023 

7. Verkiezing bestuur 

8. Materiaal wegzetten 

9. Etentje OR 

10. Varia 

 

1. Stand van zaken coronamaatregelen 

• Alles behalve handhygiëne en verluchting valt weg 

• Toestroom langs zij-ingang (Vroentestraat) blijft verboden voor VBS, owv mogelijke 

conflicten met leerlingen uit het BuSo. Op die plek is er geen toezicht in de ochtend 

 

2. Domeinverfraaiing 

• Wegens inflatie, is het hele budget veel hoger uitgevallen, dus moet nog herbekeken 

worden 

• MCW bestickering, goeie kwaliteit en zelfde prijscategorie als Eduplay. Service misschien 

wat beter. Graag tweede offerte vragen om betere prijs te verkrijgen. Over de 

gradenboog zijn we het unaniem eens, lijkt ons zinvol. Voor maaltafels, te bekijken met 

leerkrachten op welke manier zij hier actief mee aan de slag gaan. Effect zal verloren 

gaan indien dit gewoon ‘aanwezig’ is. Honderdveld buiten biedt ook mogelijkheden om 

actief aan de slag te gaan. 

 

3. Schoolfeest 04/06/22 

• Geen werklijst vanuit de school, beschikbaarheden opgeven tussen 11u30 tot 17u. Graag 

4 personen per shift, eerste shift 2 personen voldoende. 

• Anderhalf uur eerste shift, daarna per uur. 

• Optreden van de kleuters 14u30 – 16u.  

▪ Volgorde van de dansjes van de kleuters op het schoolfeest: 
1. Schildpadden van juf Ilse K2 
2. Flamingo's van juf Kristien K4 
3. Slangen van juf Ines K7 
4. Varkentjes van juf Annelies K3 
5. Krokodillen van juf Brigitte en juf Charlotte K6 
6. Olifantjes van juf Gerd, juf Charlotte en juf Cynthia K1 
7. Apen van juf Elly K5 



8. Leeuwen van juf Gerd, juf Charlotte en juf Cynthia K1 
▪ De bedoeling is dat ze starten om 14u30. Echt een tijdstip plakken op de 

verschillende optredens is niet mogelijk. Afhankelijk van de vlotheid van het 
opkomen en afgaan van de klassen rekenen ze tussen de 7 à 10 minuten per klas. 

• Er werden 3 tenten aangekocht met de 3 scholen 

• Freya maakt een werklijst 

 

4. Digisprong 

• Sidenote: 

        Digisprong - kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs: 

▪ Een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het 
leerplichtonderwijs 

▪ Een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid 
▪ ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale 

leermiddelen 
▪ Een kennis- en adviescentrum ‘Digisprong’ ten dienste van het onderwijsveld 

• Lessen per kind, er wordt gevraagd om thuis ook lessen te maken. Kan thuis of in 

hoekenwerk. Laptops mogen NIET mee naar huis. 

• Typlessen: 5 livelessen, 5 digitale cursussen. Staat niet in het leerplan. Zou niet voor alle 

kinderen zijn, diegenen die het al kunnen krijgen aangepaste oefeningen of moeten het 

niet doen. Zou aan de hand van testen bepaald worden. Ouders die zelf privélessen 

betaald hebben, kunnen zich bekocht voelen. 

• Zodat kinderen beter leren gebruik maken van de pc’s die gaan ingeschakeld worden. We 

zouden een opbrengstactiviteit waar kinderen van alle leeftijden naartoe komen 

(kinderfuif), onder andere besteden aan kinderen van 1 leerjaar. Is niet duurzaam, we 

binden ons dan aan een jaarlijkse investering. Enkele te verantwoorden in geval van 

jaarlijks engagement, dat niet kan gegarandeerd worden 

• Voorstel: Engagement aangaan voor 3 jaren zodat het schoolbestuur de tijd krijgt om dit 

in het budget in te passen. In die zin spreken we dan toch een ruimer publiek aan met 

onze investering. 

 

5. Evaluatie kinderfuif 

• Recordwinst. Nog 2 facturen van belichting en afvalcontainer binnen te brengen.  

• Versiering was mooi, vlot verlopen en goed georganiseerd (al veel voorbereid de vorige 

edities die niet zijn kunnen doorgaan).  Vrijdagavond al een groot deel kunnen doen. 

• Met te weinig mensen in de werkgroep. Zeker 5 mensen nodig om alle taken te verdelen. 

Graag meer engagement in de volgende werkgroepen volgend jaar. Make-up stand was 

populair maar moeilijk om hier mensen voor te vinden. 

• Wel kleine kinderen aan de doorgeef, was niet duidelijk of dit mocht. Misschien volgend 

jaar de crew een t-shirt of vestje laten aandoen. 

• Eten was heel snel op. Iets voorzien voor de mensen die gewerkt hebben achteraf 

(betalend of gratis). 

• Waarom geen voorverkoop/steunkaarten via de leden? Via de leerlingen administratief 

veel moeilijker. 

• Luk Beirnaert wil graag DJ zijn tijdens de kinderfuif, als de muziek wordt aangeleverd 

(beschikbaar mits update via Spotify Jill). 



• Optie om thema te herhalen? Fluo was heel laagdrempelig en makkelijk in te vullen. 

 

6. Data activiteiten schooljaar 2022-2023 

• Enkel de data voor activiteiten waarvoor infrastructuur moet gereserveerd orden. 

Andere activiteiten worden tijdens de eerst vergadering van het komende schooljaar 

besproken. 

• Tegen 30 juni activiteitenkalender uitbrengen. Al veel boekingen in het najaar, liet Linda 

Cornu weten. 

• 11/02 – 04/04 – 22/04 – 29/04 voor kinderfuif in de sporthal 

• 26/11 voor ouderquiz (Het Grote Herexamen) in de sporthal 

• Laatste donderdag van augustus – openklasdag – receptie met de leerkrachten: flyer 

meegeven met alle leerlingen, receptie samen met leden van de ouderraad om te 

netwerken (bevragen aan welke initiatieven ze denken).  

Indien frieten besteld worden, bij Zoute Zonde en niet het Frietuurtje, veel goedkoper en 

grote pakken friet die voordeliger uitkomen. 

 

7. Verkiezing bestuur 

• Overlopen van de openstaande vacatures en taakinhouden. 

• Voorzitter: blijft voorlopig openstaan wegens geen kandidaturen 

• Penningmeester: Mirko 

• Secretaris:  Annelies De Bie 

• Ondervoorzitter: Marie-Laure 

• Communicatieverantwoordelijke: Filip C 

• Schoolraad: Annelies – Sonja 

 

8. Materiaal wegzetten 

• banner mag aan het secretariaat afgegeven worden. Er is ook nog de snoepbar, de rode 

loper, … . Er is echter niet veel extra ruimte. Snoepbar mag uiteen op school gezet 

worden. Karen spreekt dit af met Toon. 

• Voor make-up koffer: onze kast steekt vol. Kan er op de andere kast geen slot gezet 

worden? Wordt aan klusjesman gevraagd. Iets waar zowel OR als leerkrachten aan 

zouden moeten kunnen.  

 

9. Etentje ouderraad 

• Op donderdag 23/05/22 om 19u aperitief. 20u maaltijd. 

• Filip C regelt de aanwezigheden en vraagt na bij dolce Italia of er plaats voldoende zijn. 

Blijkt niet mogelijk te zijn. Andere morgelijkheden exploreren. 

 

10. Varia 

• Werkgroep ledenwerving en promo: zodat zij in de vakantie al kunnen nadenken over 

acties voor openklasdag, … Er werd vorig schooljaar al een folder ontwikkeld. 

Opportuniteiten bedenken om nieuwe leden te werven. Vorig jaar Jorg, Joke en Vera. 

Team mag geactiveerd worden. 

• Hockey wil graag een initiatie komen doen in de laatste week van het schooljaar, ofwel 

op school, ofwel op de hockeyvelden. Logistiek te bekijken. Eventueel aan te vullen met 

tennisinitiatie op Tennifun. Liefst vanaf de derde kleuterklas (ledenwerving, maar dan 



wel op school), maar eventueel derde graad. Idee wordt goed ontvangen, wordt in 

functie van mogelijkheden en planning bekeken en besproken met HiH en Tennifun. 


