
   

   

Verslag Ouderraad 19 januari 2022. 
 
Aanwezig (online): 
Meester Bart, juf Carina, juf Katarina, 
Gwladys Verstraete, Ineke Hennus, Katrien Van Beneden, Pieter Bral, Roel Vingerhoets 
(verslaggever), Sofie Lamar (nieuw), Stijn Verbruggen, Tine Bernaerts, Veerle Van 
Nieuwenhove. 
 
Verontschuldigd: 
Juf Sofie, Aline Lucas, Evelien Hofmans, Fatima Bouhdifi, Ines Cabuy, Wim Janssens. 
Vriendin van de ouderraad: 
Katrien Klewais (Naaiatelier). 
 
1. Verwelkoming nieuw lid 

 Sofie Lammar volgt voor het eerst een ouderraad.  Ze is mama van Bas (2A) en Lou 
(3KK).  Na afloop mogen we haar hartelijk welkom heten bij de ouderraad! 

 
2. Opvolging Covid-19 

 Vorige week heerste er nog verwarring over de quarantaineregels.  Momenteel zitten 
er niet veel kinderen in quarantaine in tegenstelling met de periode net voor de 
kerstvakantie.  Toen werd onze school een eerste keer hard getroffen! 
Voorlopig is het afwachten en vanaf 4 besmettingen op 1 week gaat de klas toe.  Zo’n 
situatie creëert chaos, zowel voor de school als voor de ouders.  Door gericht zelf in te 
grijpen, probeert de directeur om het overbelaste CLB op te vangen; door de grote 
hoeveelheid aan registraties van besmettingen, lag de overheidswebsite zelfs plat. 
Het is geen evidente oefening als er personeel uitvalt.  Juf Stephanie van het 6de 
leerjaar is hoogzwanger en zal tot het eind van dit schooljaar worden vervangen door 
iemand binnen onze scholengroep KOMO. 

 Ook bij vrieskoude blijven de kinderen in de na-opvang buiten spelen en is er geen 
registratie nodig.  Als je nl. één besmet kind binnen samen zet met 6 andere kinderen, 
loop je het risico dat 7 klassen besmet geraken ...  Alleen als het giet, dan kan er 
misschien een uitzondering worden gemaakt. 
De stille (huiswerk)klas is ook opgeschort hoewel tijd en ruimte voor de kinderen 
belangrijk is.  Dit is een beslissing die meester Bart liever niet had dienen te nemen.  
Het is nog een kwestie van een paar weken ... 

 
3. Evaluatie soepactie ouderraad 

 Bedankt aan alle helpers die aan de voorbereiding en de uitdeling hebben 
meegewerkt!  Ook een dikke pluim voor het degelijke verslag dat Ineke H. voorstelt op 
de ouderraad. 
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4. Activiteiten ouderraad 
 Cornet: Er wordt voorgesteld om mee te doen aan de Cornet-actie van Trooper, 

waarbij er 5EUR per verkochte bierbak naar de ouderraad vloeit (10EUR als de actie 
een succes wordt).  Als er in maart 60 bakken worden verkocht, hebben we in mei 
300EUR winst.  We dienen er geen werk in te steken en lopen geen risico (al worden er 
slechts 10 bakken verkocht).  Na eerdere wijnacties komt er nu dus een bieractie. 
Cornet Oaked schijnt heel toegankelijk te zijn en vergelijkbaar met Duvel, terwijl de 
smaak van Cornet Smoked niet voor iedereen is weggelegd. 

 Valentijnsweekend: De directeur heeft vorige vrijdag met de werkgroep bijeengezeten 
en de geplande eetdagen ‘Valentina Maria‘ op 12 en 13 februari ’22 in samenwerking 
met de ouderraad, worden vervangen door een pannenkoekenslag op 19 maart ‘22.  
Deze keer geen 24 uur aan een stuk, waarmee we vorig jaar de media hebben gehaald.  
De school wenst deze activiteit samen met de ouderraad te organiseren en de 
pannenkoeken tegen een vergoeding ook aan huis te laten brengen.  De uitdaging is 
om de mensen te stimuleren en meer te verkopen dan de 5000 pannenkoeken van 
vorig jaar.  Vrijdagavond en heel de zaterdag worden er buiten onder het afdak 
pannenkoeken gebakken.  Op het aanbod om gebruik te maken van een baktafel waar 
4 pannenkoeken tegelijk op kunnen worden gebakken, wordt niet ingegaan. 

 In januari worden er wafeltjes verkocht (zie volgend puntje), in februari Cornet en in 
maart pannenkoeken. 

 
5. Wafeltjesverkoop 

 Zoals steeds komt deze actie traag op gang om op het einde te pieken.  Alle 
bestellingen worden gegroepeerd zodat de ouders de leveringen zelf dienen te 
verdelen.  Meester Bart slaagt er (nog) niet in om ook de berekening bij in het 
onlineformulier te steken, waarop (de man van) Ineke hulp aanbiedt.  Zo’n digitaal 
formulier is handig en wordt voor alle acties gebruikt. 

 
4. Activiteiten ouderraad (vervolg) 

 We dienen te bekijken welke acties mogelijk zijn bvb. een wandeling of fuif.  Om de 
financiën op peil te houden, dienen we net als alle verenigingen alternatieven te 
zoeken bvb. tweedehandskleding ophalen waarbij men een bedrag ontvangt per kg.  
Nieuwjaarszingen en speculaas- of sinaasappelenverkoop huis aan huis, worden niet 
weerhouden.  Men wil nergens gaan staan noch rondgaan (aankoop voorraad en 
leurdersvergunning?).  Een lage aankoopprijs, maximale winst en weinig inzet wordt 
beoogt.  Concretiseren van het doel (bvb. kinderspeelplaats) is belangrijk en er mag 
ook geen overaanbod van acties zijn (zelfs niet voor mensen die het financieel 
makkelijker hebben).  Het doel is om enerzijds acties geld te laten opbrengen (wat dan 
duidelijk dient te worden gecommuniceerd) of om anderzijds mensen samen te 
brengen en de gemeenschap erbij te betrekken.  Mensen kunnen het onderscheid wel 
maken maar steunen naast de school natuurlijk ook Chiro, dans, voetbal,... 

 In september komt er mogelijk een pyjamafuif maar eerst een paaswandeling 
(eitjeszoektocht?) zoals vorig jaar.  Er volgt een aparte mail om hiervoor een 
werkgroepje op te starten.  Nadien wordt er nog werkgroepje opgericht, niet om 
kerstrozen of een groentepakket maar om bloembollen te verkopen, dewelke in het 
najaar in de grond moeten worden gestopt.  Juf Katarina heeft zo’n originele actie 
reeds gedaan waarbij je 40% op de verkoop krijgt via bloembollenverkoop.be! 
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6. Ouderbevraging 
 Om de 2 jaren wordt er een ouderbevraging georganiseerd en wel door de werkgroep 

visie.  Deze werkgroep stelt visieteksten op over bvb. het huiswerk- en antipestbeleid.  
Uit de vorige ouderbevraging is de heraanleg van de kleuterspeelplaats voortgevloeid.  
Dit onderzoek telt 3 delen: zorg voor het kind, CLB en externe hulpverleners en 
welbevinden van het kind.  Voor de ouders van de kleuters die na de kerst zijn 
ingestapt, wordt het moeilijk om deze bevraging in te vullen maar zij kunnen ‘niet van 
toepassing’ aangeven. 

 
7. Opendeurdag 

 Tijdens de opendeurdag op zaterdag 19-02-’22 wordt er met bubbels gewerkt waarbij  
iedereen een apart tijdstip krijgt om een toer door de school te maken met een 
leerkracht.  Vorig jaar diende de opendeur te worden afgelast, wat moeilijk lag 
aangezien er ouders waren die de school nog niet hadden gezien.  Ook de laatste twee 
kom-en-zien-dagen bij de kleuters vonden ‘s zaterdags (= buiten de schooluren) plaats. 

 Dit jaar kan er maar één klas worden ingericht.  Wel zijn er dit jaar minder broers en 
zussen.  In de inschrijvingsmap voor ouders van instappers, zit er ook een folder van de 
ouderraad. 

 
8. Kleuterspeelplaats 

 Voor de heraanleg van de kleuterspeelplaats hebben we subsidie van de gemeente 
Bonheiden gekregen!  De gemeente probeert met dit onthardingsproject de 
opwarming van de aarde tegen te gaan waarbij de school een rol als ambassadeur kan 
opnemen. 
Eén ouder gaf zelfs geld omdat hij/zij niet kon komen helpen.  Ook de firma Tuinen 
Joos sponsorde met o.a. personeel en bomen.  Wij zijn hen hier allemaal zeer 
dankbaar voor! 

 Aan de speelplaats van de lagere school werd er een hoekje gemaakt voor Magnus.  
Eergisteren werden er door meester Bart en juf Aster ook twee bankjes geplaatst met 
Magnus zijn naam op.  Zijn zus Celeste, die moedig haar schoolwerk na de 
kerstvakantie hervatte, heeft mee geholpen.  Het is hartverwarmend dat de school er 
eerder een boom (Japanse kerselaar) en (Magnus)bloembollen heeft geplant met het 
eerste leerjaar waarin hij zat alsook met het vijfde leerjaar van zijn zus.  Er heerst een 
grote verbondenheid bij de leerkrachten en ouders want het noodlot kan bij iedereen 
toeslaan ...  Er is een grote dankbaarheid van zijn ouders naar de school voor de 
ondersteuning! 

 
9. Leefwereld van de kinderen (Woordje van de leerkrachten) 

 Juf Katarina geeft les in het tweede (met meester Ivan) en derde leerjaar (met juf 
Ann).  WereldOriëntatie loopt in beide leerjaren gelijk maar wordt er anders 
aangepakt, zo heeft men het momenteel in het tweede over de levenslijn, terwijl in 
het derde leerjaar de hele familie wordt belicht.  Ook bij MUzicheVOrming en taal 
wordt er rond dit thema ‘familie’ gewerkt.  In het tweede leert de juf bij rekenen de 
maaltafels aan.  Verder geeft ze knutselen en STEM waarbij ze het noorderlicht gaat 
proberen na te bouwen met ecoline-olie en een lamp erop. 
Voor juf Katarina is het hier heel leuk en valt het reuzegoed mee.  Ze heeft dan ook 
behulpzame collega’s en is beland in een excellent lerarenkorps. 
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 Juf Carina staat, samen met juf Elise, in de eerste kleuterklas.  Elke vrijdag zitten ze 
samen om het thema te bepalen, zoals vorige week ‘kleuren’, en om de activiteiten 
vast te leggen.  Sinds vorige week is er een kindje van de dag, dat de juf een ganse dag 
mag helpen alsook een daglijn.  Zo’n daglijn is een hulp voor de kinderen die nu zelf 
kunnen ‘lezen’ wat ze gaan doen. 
Deze week was men met de jasjes bezig.  Hier hoort een liedje bij om de jasjes aan te 
doen en voor wiskunde leert men om knopen te tellen.  Op vrijdag werden er tenslotte 
jassenmedailles uitgereikt.  Juf Elise neemt maan- en dinsdag voor haar rekening 
terwijl juf Carina donder- en vrijdag haar beste beentje voorzet.  Woensdag staan ze 
afwisselend voor de eerste kleuterklas. 

 
10. Fietsencontrole 

 Naar jaarlijkse traditie werden er dit najaar opnieuw fietscontroles uitgevoerd in de 
basisscholen op het grondgebied van onze politiezone Bodukap.  Tijdens deze 
samenwerking tussen de verkeersdienst en de wijkwerking van de politie werden alle 
23 scholen uit de gemeentes bezocht om er bijna 2200 fietsen te controleren.  
Veiligheid begint immers met een fiets die helemaal in orde is.  Er bleken meer dan 
1600 fietsen helemaal in orde te zijn ofte 3 op de 4.  Alle wettelijke toebehoren van de 
fietsen werden gecontroleerd, inclusief de fietsverlichting, vast op de fiets of in de 
vorm van ‘clip on’-lichtjes. 

 Onze school kreeg ‘een plaquette’ omdat de fietsen van onze school binnen Bonheiden 
het best in orde waren (nl. 91%).  Onze school kreeg ook nog een tweede plaat omdat 
de fietsen van onze school binnen Bodukap het best in orde waren! 
De politie is de platen vorige week vrijdag komen bezorgen en dit goede nieuws wordt 
eerstdaags nog opgenomen in een nieuwsbrief naar de ouders nadat het eerder al op 
Facebook was verschenen.  Misschien kan ook het Nieuwsblad (Erik Van Eycken), GVA 
en RTV worden gecontacteerd?  De directeur zal maandag 24/1 de kinderen van de 
lagere school toespreken en bedanken.  Dit is echt wel een verdienste van onze 
kinderen (en ouders) waar we zeer trots op mogen zijn, proficiat! 

 
11. Volgende vergaderingen ouderraad 

- Donderdag 10 maart 2022. 
- Dinsdag 31 mei 2022. 

 
12. Varia 

 Op 23-02-’22 vindt Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) plaats met een voor- en 
najaarslezing op de agenda.  Men zal het ook over ‘het huis van het kind’ hebben en in 
februari wordt er een burgerbevraging opgestart.  Er is tevens een schepenwissel 
waarbij Pascal Vercammen door Eddy Michiels wordt opgevolgd voor sport en jeugd.  
De afwerking van het kinder- en jeugdontmoetingscentrum De Splinter kan nog een 
paar jaren aanslepen!  De constructiefouten van het dak, water in de kelder en 
vochtige muren dienen eerst te worden bekeken en voor de rechtbank te worden 
uitgevochten.  Tot zolang wil de gemeente hier zijn handen van af houden ... 

 De flyer van de ouderraad zat bij de nieuwsbrief en ontving goede reacties, o.a. van 
ons nieuw lid Sofie!  Stijn bekijkt het formaat van tweemaal A4 nog eens. 
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 De briefjes voor het oudercontact eind 2021 waren reeds uitgedeeld, maar het 
oudercontact werd uitgesteld naar begin 2022.  Er waren immers al ouders die een 
vakantie hadden gepland tijdens de extra lesvrije week.  Verder was deze verschuiving 
belangrijk voor de toetsenplanning in de bovenbouw aangezien er kinderen toetsen 
dienden in te halen.  Tenslotte kon er zo vanuit de zorg meer worden ingezet op 
kinderen die door Covid-19 afwezig waren geweest. 

 De verkeerssituatie op het schoolpleintje wordt aangekaart en zal ook op de 
schoolraad worden besproken.  Deze week stond er een politie-agent, maar de 
verkeersdruk is merkbaar verhoogd en de verkeersveiligheid afgenomen.  Er worden 
wekelijks paaltjes omvergereden en het is een kwestie van tijd of er gebeuren 
ongevallen!  Fietsers worden in de fietsstraat dagelijks voorbijgereden en er is ook 
filevorming in de Zwarte Leeuwstraat.  Worden auto’s en vrachtwagens door hun GPS 
langs de school gestuurd? 

 Er worden verkleedkleren gevraagd door de leerkrachten.  Het naaiatelier roept op tot 
een inzamelactie voor mensen die deftige verkleedkledij hebben voor de school. 

 
 
Volgende vergadering: donderdag 10 maart 2022 (om 20uur in de refter) 
 


