
Ouderraad 20/10/21 

Aanwezig: Sonja Ruelle, Filip Cremers, Joke Binst, Frederik Van der Elst, Luk Beirnaert, Jorg Daniels, 

Mirko Fort, Mark Blondeel, Annelies De Bie, Charles Van Derton, Kris Thierie, Virginie 

Debraudrenghien, Karen Dewalheyns, Vera Knippenberg, Jill Boeykens 

Verontschuldigd: Toon Veulemans, Laetitia Dillien, Martine Journée, Micheca De Beul, Freya Coenen, 

Marie-Laure Van Vlasselaer, Filip Vandeveire 

Agenda 

1. EHBO 

2. Werkgroep verkeersveiligheid 

3. Data van activiteiten 

4. Budgetbesteding 

5. Evaluatie Dag van de leerkracht 

6. Promomateriaal 

7. Something for Swim 

8. Kerstmarkt 11/12/21 

9. Varia  

 

1. EHBO 

• Nog steeds interesse voor workshops. Maar een aantal ouders met een opleiding in de zorg 

zijn niet meer bij de or. Zijn er nog ouders met een ‘nuttig’ beroep op school?  

- GDPR: beroep mag niet meer gevraagd worden 

- Fiche: vraag naar leesouders maar bv ook vragen of er interesse is om bepaalde 

onderwerpen vanuit beroep aan te brengen. 

• Binnen leerkrachtenteam: 6-tal EHBO-opgeleiden die elk jaar opleiding volgen. Een jaar 

uitgesteld omwille van corona. Eventueel rest van het team een EHBO-opleiding aanbieden? 

• Via het Rode Kruis EHBO? Is betalend en niet altijd goede docenten, aangepast aan 

doelgroep. 

• Eventueel doelgroep beperken tot 5e en 6e leerjaar maar dan jaarlijks een opleiding 

aanbieden. Moet duurzaam zijn en niet enkel voor een selecte groep. 

• Virginie is dierenarts en biedt workshops aan rond EHBO bij dieren. 

 

2. Werkgroep verkeersveiligheid 

• Kan de kleuterpoort vooraan in felle kleuren geschilderd worden? Dat kan helaas niet 

omwille van erfgoed. Het zicht naar de straat moet bewaard blijven en er moet voldaan 

worden aan strenge regelgeving. Andere voorwerpen aanbrengen om zichtbaarheid te 

vergroten moet wel mogelijk zijn: bv. Op stoep of aan palen. Idee: vlaggenmasten van elke 

school langs de straatkant. Daarvoor moet toestemming gevraagd worden aan het 

gemeentebestuur. 

• Het zou interessant zijn om overleg aan te vragen met gemeente om de staat van het dossier 

te bekijken.  

- Wat met het ‘charter vrachtverkeer’? Nog veel leveringen voor Carrefour tijdens de 

schooluren.  

- Hebben wijzigingen niet gecommuniceerd. BV. Definitieve opstelling nieuwe kiss&ride 

zone in de Kloosterstraat. Zo wordt het moeilijk om ouders tijdig te informeren, te 

sensibiliseren. 



- Vera zal onderhoud met gemeente aanvragen. 

• Er ligt regelmatig een plas voor de poort bij regenweer, waar veel doorgang is. Op de stoep, 

door een verzakking. Frederik geeft dit door aan de gemeente. 

 

3. Data van activiteiten 

• Kinderfuif: valt samen met vormselweekend op 12/03. Willen dit niet veranderen, ondanks 

expliciete vraag en samenvallen met nog andere activiteiten (opendeurdag St-Janscollege en 

Boloobal). Geen andere data vrij in maart en april. Er wordt beslist om fuif en quiz van dag te 

wisselen (12 maart quiz en 30 april fuif). 

• Nieuwjaarsreceptie 

- Moet nog bevestigd worden door schoolbestuur, afhankelijk van coronamaatrgelen. 

- 21/01 Freya als trekker. Hulp van Vera, Filip C, Mark. Nog extra hulp nodig. 

- Afspreken met OR van Slo, vera vraagt contactgegevens aan Frederik. Opbrengst dan pro 

rata verdelen. 

• Gaat de infodag voor instappende kleuters door? Za 05/02 van 10u-12u. Wie voorziet wat? 

Eventueel drank bij de OR zetten zodat de leerkrachten de handen vrij hebben. Frederik wil 

dit wel voorzien. 

- Hulp: Virginie en Mark 

 

4. Budgetbesteding 

• Belijning op de speelplaats is permanent, dus er moet een goed plan zijn. Frederik is in 

contact met de VSV voor advies. Graag combinatie van bewegend leren en visueel leren, kan 

zowel dienen om met de fiets op te rijden als bv. als honderdveld (fel gekleurd). 

- Bijlage: Bewegend leren – visueel leren – beweegpaden (bron: Eduplay). 

- De school zal hier volgend jaar een subsidie-aanvraag voor doen (bij provincie). Kost snel 

een groot bedrag voor bepaalde figuren met professioneel gerief (moet gebrand worden, 

niet enkel verven). 

- Kan de OR ook een financiële bijdrage leveren? 

- Kritische blik houden op kostprijs: kan het niet goedkoper bij andere firma of kan een 

deel niet zelf uitgevoerd worden? OR wil zeker helpen realiseren. 

• Grasveld aan de vijvers: nieuwe richtingen in Buso, bv tienerschool oprichten, tussenschool 

tussen lager onderwijs en secundair onderwijs. 5-6e lager en 1-2e secundair samen. Hiervoor 

moeten extra lokalen voor vrijgemaakt worden. Dus graag plaats vrijhouden voor eventuele 

containerklassen: dus speeltoestellen moeten nog even wachten. Momenteel wel voldoende 

speelruimte. Voor de rustige ruimte zijn enkele hekken al klaar. Met bankjes. Wachten op 

werktijd van Buso om de werken uit te voeren. Gaat een tijdje duren. Hopelijk nog dit 

schooljaar.  

• Trooper promoten voor de feestdagen via FB (Kris) 

 

5. Evaluatie dag van de leerkracht 

• Trekker was Kris. Organisatie verliep vlot en was duidelijk. Er kwam positieve feedback. De 

affiche aan de poort maakt voor ouders één en ander duidelijk. De beachflag werd vergeten. 

• Was mss laattijdig doorgegeven aan leerkrachten of niet iedereen had het gelezen. Er werd 

een extra kleuterleerkracht op de speelplaats gezet voor herkenbaarheid naar de kleuters. 

• Minimale inspanning voor een persoonlijke attentie op naam. Half uurtje de dag zelf. 

• Volgend jaar geen gemachtigd op zichter meer. 

 



6. Promomateriaal 

• Op events willen we graag in dezelfde outfit verschijnen. Er werd gekozen voor mintgroene 

shirts / hoodies / sweaters / polo’s met een blauwe opdruk met het logo van VBS Mariadal. 

• Mirko stuurt een mail door met foto’s en links om de opties te bekijken. Deadline includeren 

om bestelling door te kunnen geven. 

 

7. Something for swim 

• Zo veel mogelijk winst maken per eenheid. Idee van kaarsen willen we niet helemaal 

schrappen, linken met iets nieuws om het weer aantrekkelijk te maken. 

• Waarschijnlijk 2 avonden met een 10-tal mensen samen zitten om ze te maken. Zo snel 

mogelijk werklijst rondsturen om werkavonden vrij te houden. 

• Materiaal verzamelen in de natuur, en andere natuurlijke materialen. Best in bandwerk 

organiseren. Versieren met goedkope kerstballen of kleien decoratiestukken. Krans 1 euro 

per stuk in de AVA. Zeker niet boven de 5 euro kosten per stuk. Verkopen voor 10-12 euro. 

• 2 types maken, traditioneel rood en gebroken neutraal wit (modernere versie). Minder 

traditioneel is een vierkant model. 

Eventueel kinderen een zelfbouwpakket laten maken met instructievideo in link. Aankopen 

kan met of zonder kaarsen er bij. Er kunnen 3 kaarsen in het midden. Eventueel alleen 

kaarsen kopen. Prijs all-in goedkoper. Kan ook als cadeau. 

• Qua communicatie: wijzen op een link tussen verkoop en wat je ermee steunt. ‘Met 1 krans 

steun je zoveel kleuterzwemmen’. Delen via fb vanaf het moment dat de site online staat. 

• Materialen: Inpakken in folie. Eventueel bij bakkers dozen gaan vragen. Al deel materiaal 

inkopen zoals kerstballen omdat seizoen nu al begonnen is. Sponsoring vragen van Ava voor 

de kransen, Virginie heeft al mail gestuurd. 

• Op school ook reclame maken, persoonlijk, tussen de ouders, buiten aan de poort.  

• Isomokrans aan juf laten teruggeven om te knutselen 

• Ophalen in week van 13/12. Eventueel gluhwein en warme choco aanbiedenMag alcohol na 

de schooluren?  

• Tombola: In de kransen of kaarsen een lotnummer vermelden. 1 lot wint een fles cava. 

 

8. Kerstmarkt 11/12/21 

• In Chill-out bar te Outgaarden, eerste editie. 

• 5 euro per tafel, zelf tent en tafel voorzien. Eten en drinken mag niet verkocht worden, 

exclusief voor chill-out bar zelf. Valt midden in de kerstexamens. Het zal moeilijk worden om 

mensen vrij te maken. 

 

9. Varia 

• Kinderuniversiteit is goed georganiseerd, kinderen komen samen in een aula, worden 

opgesplitst in werkgroepjes van 10, leuke thema’s. Gaan iets doen en krijgen de uitleg er 

rond ook (bv. Lavalamp maken). 

• Boek meegeven ‘doeboek voor kleine nerds’ aan Theo om te bekijken voor toekomstige 

projecten 

• Oudercontactdoodle via Gimme:  

- leerkrachten maken doodle berichten zelf, stonden wat foutjes in, moeten daar nog in 

leren.  



- Doodles worden niet altijd samen opengezet waardoor je niet op het zelfde moment kan 

inschrijven en je bv om 13u en 16u moet gaan. Vroeger werd dit door Frederik 

gecoördineerd en werd alles wel gelijktijdig opengezet. 

18/11/21 om 20u:  volgende vergadering.  Filip zorgt voor hartige en / of zoet hapjes, Vera voor een 

drankje. 

 

 

 

 

 


