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OUDERRAAD SANCTA MARIA

1. Verwelkoming en goedkeuring vorig verslag
OK

2. Mededelingen van de school
-zaterdag 22 januari: foodbox (zoals “hello-fresh”), in plaats van eetfeest

(ouderraad staat paraat om mee te helpen indien nodig)

-Corona:
-ouders krijgen melding bij 1 besmetting;
-klas in quarantaine vanaf 4 besmettingen;
-leerkrachten dragen zoveel mogelijk een mondmasker in de lagere school;
-er zijn CO2 meters;
-meeste klassen zijn goed te ventileren, enkele klassen een probleem, daar gebeurt
extra controle;

-nieuw rapport systeem:
-na kerstrapport: een bevraging voor de ouders;

-laptop in de derde graad:
-deze mogen mee naar huis;
-er werd op voorhand niet nagedacht over hoe dit thuis gebruikt wordt, of dit goed
verloopt, schept dit nieuwe problemen?
-daarom een bevraging van de ouders of dit een probleem is;

-1 vervanging in de kleuterschool (K1C) voor langere tijd;

-verbouwing huis nr. 6 (huidige fietsenstalling):
-1 december beginnen de werken,
-fietsen van de leerlingen kunnen dan in het stadspark,
-fietsen leerkrachten kunnen in de Pieter de Somer-parking;

3. Toelichting uit de Schoolraad
We zijn naar de bredere schoolraad geweest.
Daar was een algemene toelichting over potentieel van de schoolraad en participatie
met de ouderraad en ouders. Over de drie scholen wordt dit orgaan nu onderbenut en
zou dit meer weerslag kunnen hebben over zowel inhoudelijke input, gedragenheid bij
ouders en buurt tot het actief mee helpen.
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Het inzetten op een brede vertegenwoordiging blijkt in alle school- & ouderraden
moeizaam te gaan. Vooral de taal eigen bij een vergadercultuur speelt hierin een rol.
SUGGESTIES vanuit deze toelichting:

- Ook inzetten op diversiteit in taal (hoofdtaal zal wel nederlands zijn maar
antwoorden in het Engels of Frans kan wel mogelijk zijn).

- Inzetten op een ouderraad ‘light’ waarbij er over iets wordt gesproken wat vele
ouders bezig houdt: sanctiebeleid, huiswerk, veiligheid, …

- Starten vanuit iets kleins en concreet is minstens even waardevol en voor
sommige mensen ook meer haalbaar dan een avondvergadering.

- Principe van dag- en avondouders; sommige ouders bereik je alleen overdag,
andere ouders bereik je alleen ‘s avonds

OPMERKINGEN vanuit onze ouderraad:
-Tijdens het koffiemoment op woensdag zijn er andere ouders, die we niet bereiken via de
ouderraad, maar die wel meedenken over de school.

-De 2de hands-beurs is voor sommige ouders wat “intimiderend” omdat de taal vaak nog een
barrière is.

-Bij het oudercafé bereiken we dan weer andere ouders, die even een babbeltjes komen
doen.

-Niet alle ouders hebben er behoefte aan om betrokken te worden.

-Werken aan meer ouderparticipatie is zeker een inhoudelijk thema voor de toekomst.

4. Evaluatie 2de handsbeurs & oudercafé
zaterdag 23 oktober: 2de-handsbeurs

a. Terugkoppeling: tweedehandsbeurs
i. Algemene update

1. aantal ingediende lijsten : 29
2. aantal ingediende items : 1139
3. aantal verkochte items: 216 (19 %)
4. opbrengst lijsten: 202,6 - 12,3 (dubbele lijsten van zelfde

mensen) = 190,3 €
5. opbrengst verkochte spullen: 137,27
6. opbrengst bar: 5€ + 3 ouders die willen meewerken.

ii. Evaluatie
1. 1ste maal na corona
2. geen draaiboek; veel opnieuw uitvinden
3. lage opkomst, verkoop wel 19 % t.o.v. 25% voorgaande jaren

(vooral eerste kopers)
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4. Veel klaarzetten en veel tijd voor kort ‘contactmoment’
5. Geen bestand van ‘getrouwen’ voorhanden, nu wel lijsten

gekregen
6. Vooral speelgoed verkocht
7. Geen zwangere vrouwen voor tweedehands babyspullen
8. Concurrentie met online shoppen?
9. Eerder op het jaar dan vorige edities
10. CONCLUSIE: knap gedaan voor alle medewerkers.

iii. aanpak volgende lentebeurs in werkgroep ‘tweedehandsbeurs’
1. nieuwe huisstijl/flyer;
2. facebook evenement aanmaken;
3. automatiseren applicatie + frisser;

a. nu al opstarten en bekijken (Wietse wil dit doen, DANK
JE WEL WIETSE)

4. deelnemers beter bijhouden en breder betrekken;
5. infrastructuur updaten;
6. organisatie updaten;
7. zowel vrijdag als zaterdag verkopen - dan moeten we wel

vrijdag overdag of donderdag avond klaarzetten (maar niet de
eetzaal - maar dat kan op vrijdag namiddag)

8. een maximum aantal producten bepalen
Wie wil deelnemen aan deze werkgroep → toelichting strategie in januari

dinsdag 26 oktober: oudercontact & Oudercafé
-was heel gezellig, zeker voor herhaling vatbaar.
-volgende keer:

-mailadressen laten noteren voor wie op de hoogte wil gehouden
worden
-aankondigen bij de bar: inhoudelijk thema volgende ouderraad

5. Verdere Jaarplanning

● vrijdag 14 januari 2022: nieuwjaarsdrink voor alle ouders
○ combinatie met filmavond:

PRAKTISCH:
-flyer maken;
-begin 17u;
-kinderen over 2/3 lokalen naar film laten kijken(netflix)
(begeleiding: grote kinderen/oud-leerlingen/  - Pelle (ok) + ?)
-hapjes: hot-dog
-zakjes popcorn voor de kinderen (Esther heeft popcorn machine)
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-toog: Tomas & Tom maken er één, (eventueel laten versieren door de klas van Hilde?)

● maandag 24 januari: 3de ouderraad → inhoudelijk thema (?)

● BedankingsBBQ (op het einde van het schooljaar)
○ niet de bedoeling om dit te bekostigen met geld van de ouderraad zoals de

vorige jaren.

6. Inhoudelijk Thema: verkeersveiligheid
A. UITGANGSPUNT

Grote bezorgdheid over de veiligheid aan de schoolpoort: gaan we wachten tot er
een ongeluk gebeurt of gaan we nu eindelijk iets echt proberen veranderen?

B. CONSENSUS
De vergadering is het er over eens dat het bij het begin en het einde van de school
ONMOGELIJK is om als auto veilig door de straat te rijden. Zelfs wie stapvoets rijdt,
super traag, enz… is een gevaar voor heel veel kinderen en ouders. De straat is niet
aangepast, is te smal en er zijn te veel zwakke weggebruikers tegelijk.

C. Achtergrondinfo en ondernomen stappen:
a. In 2019: gesprekken met dienst mobiliteit, schepenen, buurtorganisaties met

enkele beslissingen in de straat tot gevolg (zie verslag 2019 10 17)
b. Nieuwe fietsenstalling onder speelplaats

i. werken zullen tot september 2022 in beslag nemen
ii. vervangstalling in stadspark

c. In 2021: gesprekken opnieuw opgestart met stadsdiensten
i. Tijdens werken fietsenstalling: hele laad- & loszone zal worden afgezet

voor werf
ii. Bereikbaarheidsplan opmaken om school veiliger te naderen en

ouders te informeren over alternatieven + school met fiets via andere
kant naderen.

iii. Zone voor schoolpoort blijft behouden → plantenbakken kunnen om
het permanent te maken.

d. Enquete verplaatsingen kinderen
i. 32 % te voet, 29 % fiets, 28% wagen, 12% anderen
ii. 28% met wagen vertegenwoordigd 111 wagens

→ in 2019 tellingen gedaan naar wagens: gemiddeld 90 wagens door
de straat van 8u15 tot 9u00
→ meeste verplaatsingen door de straat zijn dus de eigen ouders zelf

e. Structurele oplossingen in de straat zelf
i. opnemen in planning voor onderhoudswerken stoep
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ii. tijdens paasperiode is nieuwe asfaltering voorzien
1. Ouderraad & School: schilderingen inplannen voor veilige

oversteekplaatsen
iii. Structurele heraanleg in de straat voorlopig niet gepland

D. En nu?
Als ouderraad dromen we van een schoolstraat. Dat betekent dat we geen
gemotoriseerd verkeer willen rond het begin en het einde van de school.
Esther overlegt binnen de school wat het schoolstandpunt hierin is.

TO DO:
-uren bepalen

bvb: -8u20 - 8u50
-15u25 - 15u55
-woe middag: 11u55-12u25

-draagvlak creëren en antwoord bieden aan bezorgdheden van ouders die wel met
de auto moeten komen;
-een positief verhaal creëren;
-een proefproject aanvragen (enkele weken proefdraaien om te kunnen evalueren)
-volgehouden en doorgedreven actie voeren om politieke beslissing te forceren.

(inspiratie op website hoe een schoolstraat maken:
https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/)

-tegen volgende vergadering de doelstellingen en het strijdplan nog duidelijker
aflijnen

7. Varia
Communicatie

Mailadres: ouderraad@sanctamariabasisschool.be
Voorlopig enkel bestuur (Tomas, Lore & Tom) die deze mails ontvangen.
OK of liever naar iedereen door te sturen:

- voordeel = algemene informatie komt direct bij iedereen terecht, mogelijkheid
om mails direct langs die zijde te versturen.

- nadeel = mailadressen minder transparant en ongecontroleerd mailverkeer.

Mandaat rekening:
Op onze RvB is enige tijd de volgende beslissing genomen voor alle ouderraden van
de VZW:
8. Varia 8.1.
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Toegang OR tot rekening
Toegang tot de rekeningen van de vzw kan enkel toegekend worden aan personen
die daarvoor een mandaat hebben van het bestuur. We kennen dit niet toe aan
iemand die geen bestuurder is of geen uitvoerende functie heeft.

Het VCOV kan ook achter dit standpunt staan.
Natuurlijk kan de ouderraad steeds een afdruk vragen van de stand van zaken en de
gedane verrichtingen.
Best als vast agendapunt op de ouderraad geplaatst worden

Andere inhoudelijke thema’s in de toekomst?
-hoe minder bereikbare doelgroepen bereiken?
bvb. andere naam voor ouderraad (toegankelijker)? → ouderavond ?

-hoe ‘kwetsbare’ ouders (taal, trauma’s, enz…) proberen ondersteunen?

Koffiemoment:
-komt ook veel inhoudelijk naar boven, maar blijft veel laagdrempeliger dan de
ouderraad (thema’s: verjaardagen, taal, racisme) en is dus heel belangrijk voor de
ouderbetrokkenheid
-andere thema’s die hier ook aan bod mogen komen: mondhygiëne
-zinvol om in de nieuwsbrief op te nemen?

8. Laatste Rondje
-
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