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1. goedkeuring vorig verslag (12 september 2022)
ok

2. Financiën ouderraad
Aankoop voor school: bedrag fietsjes van rekening: - 883,99 €

Opbrengst activiteit kinderdisco:
- kosten: 389,46 €
- Opbrengst: 802 €
- Winst: 412,52 €
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Schoolkalender
- kosten: 495,62 €
- opbrengsten: 836 €
- Winst: 340.38 €

- nog 17 kalenders op secretariaat: 7 * 17 € = 119 €

De huidige stand van de rekening wordt besproken.

vraag school: boekenhoekje ontwerp laten maken, kan dit betaald worden door de
ouderraad? ontwerp mag gemaakt worden, als het betaalbaar is, is het ok.

3. Mededelingen van de school
- Fietsenstalling open: nog wat zoeken hoe alles veilig en duidelijk kan
gebeuren;
- Werken speelplaats (vloer, podium, glijbaan, muur, ...):

met vertraging is de gietvloer op de rotonde klaar,
spelelementen komen nog

-andere delen de komende dagen
-muur hangt scheef, dus moet heropgebouwd worden

- Werken Huis nr. 6 worden +/- eind november hervat, dus nog lang overlast
in de straat (werfzone tot in augustus)
- Grootouderfeest: eventuele hulpvraag naar de ouderraad wordt morgen
gesteld.
- Oproep Kriebelteam (weinig respons (1))- Dominique trekt het, maar heeft
echt hulp nodig. Lijst van “pool” om oproep te kunnen doen. (What’s app
groep). Tom en Tomas laten zich toevoegen.
- Oproep geschenken Sint (weinig respons): soort marktje om voor 1euro
iets te kiezen (gestuurd vanuit het zorgteam). Esther heeft een mail, om
iedereen van de ouderraad in zijn eigen netwerk te laten verspreiden.
- Warmste week actie: eerste keer dat de school gaat meedoen, opbrengst
voor solidariteitsfonds, - eventueel extra hulp van de ouderraad bij de
verkoop.
- Klusdag? -  gaat door op 23 april 2023
-helm op actie begonnen  - combineren met actie voor verkeersveiligheid

4. Evaluatie activiteiten
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a. Kinderdisco (15 oktober)
- veel volk, veel mensen zijn komen helpen (gelukkig!!), heel leuk;
- Drankkaart voor wie voor inschreef miste doel: volgend jaar bekijken hoe

deze beter terecht komen:
- informatiever op school + daar mensen inschrijven?
- verdelen speciale uitnodiging via school?
- 30 kaarten van met waarde 10€ weggegeven (in principe 300 € winst

minder); kostprijs/investering wel maximaal 100 €;
- volgend jaar: “gratis” hoekje  (mandarijntjes, water, grenadine)
- volgend jaar: geen frisdrank meer;

- Geen prijs meer voor best verklede, origineelst, …
- Voor herhaling vatbaar;

b. SaMBar oudercontact (25 oktober)
- opkomst was heel laag - maar de meeste ouders hadden het duidelijk druk +

ook digitale oudercontacten + weinig wachttijden
- overdenken of we dit elke oudercontact moeten doen

c. Schoolkalender
- leuk om te hebben dus blijven doen
- Maar andere manier want nu veel gedoe.

- foto’s in september maken is moeilijk door GDPR dus standaard al
informatie meegeven?

- In juni al toestemming vragen
- Chaos door beide systemen: einde van jaar digitaal of

5. Komende activiteiten

1. 17 / 18 / 19 november: tweedehandsbeurs

Huidige stand van zaken:
- Voorlopig 21 lijsten & 777 artikels
- Lentebeurs 2022: 27 lijsten en 1132 artikels
- In lijn met vorig jaar: nog bijkomende marketing?

- Tom stuurt nog laatste mail voor het starten van een lijst via mailchimp
- Eventueel nog individuele briefjes met kinderen (in Engels?)
- Mogelijkheid: ook mail voor mensen die tot nu toe lijst hebben

gemaakt om het event in hun kringen te verspreiden?
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- graag nog hulp op donderdag, vrijdag en zaterdag:
- helpende handen tijdens activiteit, voor het opzetten alsook afbreken
- voorzien van eten tijdens activiteit (vooral zaterdag omdat mensen er

vanaf ochtend tot namiddag zijn).
- verspreiden event via facebook en via flyers;
- en vooral een lijst aanmaken !!!

- 4 leerkrachten komen helpen
- eigen Facebookpagina van de ouderraad zou beter zijn (bvb. om het

evenement te maken) - moet werk van gemaakt worden, maar er moet
iemand zijn om alles te modereren.

2. Nieuwjaarsreceptie

vrijdag 20  januari 2023: nieuwjaarsdrink voor alle ouders → Wie is trekker (Tom
stuurt mailtje rond);

- combinatie met filmavond te bekijken - in de turnzaal - schoenen uit, op
matten, iedereen met dekentjes en kussens,

- met scherm en beamer (provincie)
Vuurkorf, gluhwein, Hugo, … ?

6. Verkeersveiligheid
Vandaag was er overleg met de stad.

Korte termijn:
- na werken: laad- en loszone na werken voorzien van beplanting (reeds

ingepland bij groendienst en doorgeven wanneer zone vrijkomt).
- Gemachtigd toezichthouders opnieuw aanstellen

Middellange termijn:
- Schoolstraat in namiddag om veiligheid te vergroten en alternatieven te

stimuleren.
- Wanneer ingeburgerd bekijken om uit te breiden naar ochtend (mits promoten

toenaderingsplan, …).

Lange termijn:
- Verschillende stadsdiensten zien noodzaak voor heraanleg in (gedateerd

wegtype dat niet bij stadskern past).
- Ook riolering blijkt verouderd en kan worden meegenomen in lopend

raamcontract voor andere wegenwerken.
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- Indien stadsdiensten de politiek kunnen overtuigen dan zou het ontwerp van
een nieuwe straat worden opgestart en kan de uitvoering voorzien worden
half 2024.

- Impliceert gedeeltelijke bijsturing van het circulatieplan dus ook daar van
belang (is ook impliciet de bedoeling van de schoolstraat om aan te tonen dat
dit zeker kan)

TO DO
- Stadsdiensten: toenaderingsplan opmaken en bezorgen + houden ons op de

hoogte van beslissingen; zouden nog voor einde van het jaar moeten vallen.
- Ouderraad / school: actiedag op vrijdag; ook politiek aanspreken om te

komen en druk te houden voor heraanleg (opdat de definitieve beslissing
komt en het in de begroting zit) + tijdelijke maatregel schoolstraat (zal meer
nodig hebben).

- Debat: indien heraanleg; is er principieel bezwaar tegen voetgangerszone of
woonerf?

- voetgangerszone: enkel bereikbaar vanaf 6u tot 11u en in de avond
rond 18u?

- woonerf: altijd bereikbaar maar 20 km/u + in dat geval schoolstraat?
- In vergelijking met andere scholen in centrum iets groter aandeel aan

kinderen die met wagen komen: 29%
- verdere inspanning om dit te verbeteren?
- Ook daar is het gegeven dat de straat onveilig is waardoor ouders niet

overtuigd raken: daarom testcase schoolstraat in namiddag om aan te
tonen dat de straat dan wel veilig is.

ACTIE: vrijdag 2 december na de school
-ook de school wil deelnemen
-aankondigen: na de 2de handsbeurs

7. Verdere Jaarplanning dit schooljaar

● maandag 23 januari: 3de ouderraad
● maandag 6 maart: 4de ouderraad → inhoudelijk thema (?)
● zaterdag 9 / 10 / 11 maart: tweedehandsbeurs

○ donderdag vanaf 16u klaarzetten
○ vrijdag vanaf 13u eetzaal speelgoed + beurs om 15u30
○ zaterdag 10-13u: beurs
○ zaterdagnamiddag opruimen

● dinsdag 14 maart: oudercontact met oudercafe
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● 23 april klusdag
● 3 mei: wafelverkoop
● maandag 8 mei: 5de ouderraad → inhoudelijk thema (?)

○ schoolkalender bespreken: wie wat hoe?
■ GDPR
■ Systeem aankoop
■ …

● zat 13 mei: schoolfeest (optreden lagere school) → ouderraad doet bar
● vrijdag 26 mei:  picknick in het park
● donderdag 27 juni: Oudercontact met oudercafé

8. Varia
-Zorg op school:

- welke mogelijkheden zijn er om ook externe zorg / ondersteuning te bieden aan alle
kinderen en ouders (logo, kine, psycholoog)? Dikwijls een vrij dure aangelegenheid
hoewel er ook gratis trajecten aanwezig zijn.

- de school besteedt hier zeker aandacht aan, en betrekt het CLB er snel bij;
- maar er zijn enorme wachtlijsten bij de niet private diensten;

-Schoolraad: wanneer opnieuw opstarten ? - Esther vraagt aan Jan

-klasblogs? bij sommigen is dat veel extra werk (zeker bij GDPR), voor sommigen loopt dat
wel heel goed. Mag zeker geen druk op de leerkrachten leggen. Want niet de eerste
prioriteit.

-communicatie brieven en folders ouderraad: Marjan wil deze onder handen nemen, vooral
naar ouders die Nederlands niet als moedertaal heeft. - Lieve wil dit doen voor het Engels.

-QR-code voor betalingen tijdens  2de handsbeurs? Is in aanvraag.
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