
   

   

Verslag Ouderraad 31 mei 2022. 
 
Aanwezig: 
Juf Sofie (kleuters), meester Ivan, meester Bart, 
Evelien Hofmans, Ineke Hennus, Ines Cabuy, Roel Vingerhoets (verslaggever), Stijn 
Verbruggen, Tine Bernaerts, Veerle Van Nieuwenhove. 
 
Verontschuldigd: 
Aline Lucas, Fatima Bouhdifi, Gwladys Verstraete, Katrien Van Beneden, Pieter Bral, Sofie 
Lamar, Wim Janssens. 
Vriendin van de ouderraad: 
Katrien Klewais (Naaiatelier). 
 
1. Evaluatie schoolfeest 

 Het was een topschoolfeest: mooi weer, knaldrang, 1000-tal mensen, lekker eten, 
goede sfeer én goede optredens. 
Om organisatorische redenen werden er tijdens de optredens tussen 14 en 16u30 
geen spelletjes aangeboden.  Er zijn 3 spontane reacties geweest om te helpen, hoewel 
er geen algemene oproep werd gedaan.  Het werd natuurlijk wel vermeld in de brief, 
die niet voorzien was van een invulstrook.  Het was leuk dat er mensen uit zichzelf mee 
hebben opgeruimd. 
600 mensen hebben genoten van de barbecue, mooi verdeeld over 2 shiften met 
telkens 300 eters.  Er waren 800 zitplaatsen voorzien en net voor de optredens was er 
een piek van 900 aanwezigen.  De wachttijden vielen al bij al mee.  Om tijdens 
piekmomenten iemand extra in te zetten, blijft moeilijk in te schatten.  Dit laatste 
kwam naar voor tijdens de evaluatie van het schoolfeest door de werkgroep van de 
school. 
Er diende veel geteld te worden met de vakjes en het was de eerste keer dat er met 
Bancontact werd gewerkt.  Het versgedraaide ijs was vrij snel gesmolten én 
uitverkocht, net als de hotdogs.  Drank werd bijgehaald maar was dan nog op.  Ook het 
speciaalbier was te snel weg.  Eigenlijk waren we een half uur te vroeg uitverkocht.  
Hoewel, koffie werd dan weer amper gedronken door het mooie weer. 
De barbecue zelf, gesmaakt door iedereen, is voor herhaling vatbaar.  De hoeveelheid 
vlees was goed ingeschat.  Op het einde waren er te weinig kipsatés omdat er in de 
eerste shift te veel van werden gebakken.  Vleesvervangers opwarmen is niet evident 
op een barbecue; zij koelen snel af ondanks de ‘warmhoudbak’.  We beschikken hier 
over een dankbaar publiek, ook al moet het soms wachten.  Olivier van slagerij 
Bruynseels wordt alvast voor volgend jaar vastgelegd (net als de brouwer en de 
gemeente).  Het is tof dat de ouderraad de barbecue mee heeft getrokken!  Puzzelen 
tot het laatste moment, maar zowel leerkrachten als (aanschuivende) ouders zijn hier 
gelukkig zeer flexibel in.  Er heerste bij velen ook een festivalgevoel. 
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Zowel Bancontact (dat een beetje geld kost) als cash werden gelijkwaardig gebruikt.  
De (uitzonderlijke) opbrengst is welgekomen want de onkosten nemen enorm toe bvb. 
energie, papier,... 
Het schoolfeest is dit jaar samengevallen met de garageverkoop en zal volgende keer 
doorgaan op zaterdag 3 juni ’23.  Hopelijk is er dan wel een extra koeltoog 
beschikbaar, net als extra stoelen (die nu met vervoer van Tuinen Joos bij de Chiro en 
de parochiezaal werden geleend).  De inrichting was goed en het podium gaf zo de 
meeste ruimte.  Dwars op de stoelenrijen kan er best nog een gangpad worden 
voorzien om de bereikbaarheid te verbeteren. 
Het schooljaar was intensief naar activiteiten, met o.a. het bakken van pannenkoeken.  
Dit was eveneens een zeer geslaagde actie, met dank ook aan de ouderraad!  We zijn 
blij met de gulheid van de ouders en misschien kunnen de slagroomsnoeten behouden 
blijven? 

 
2. Evaluatie Cornetactie ouderraad 

 Onze Trooper-actie heeft opgebracht, wat neerkomt op 67 verkochte bierbakken en is 
(veel) meer dan verwacht!  De periode was wel niet ideaal omdat Tournée Minérale (= 
alcoholvrije maand) begon.  Via Trooper kan men rond Kerstmis ook elk jaar kaarten 
bekomen ... 

 
3. Bloembollenactie ouderraad 

 Stijn en Roel hebben hiervoor samengezeten en een mooie naam bedacht nl. ‘Flora 
Maria’.  Er is zelfs al een brief opgesteld waar alleen nog het logo van de ouderraad en 
een link naar Google Forms (ev. te bereiken met een QR-code?) in ontbreekt.  We gaan 
in zee met Baltus Fundraising, wat ook bij juf Katarina in haar vorige school tot een 
succes heeft geleid.  De betalingen dienen door onze secretaris te worden 
bijgehouden.  De directeur geeft nog het aantal gezinsoudsten door.  De leveringen 
zullen vermoedelijk onder het afdak kunnen worden geplaatst. 
Dient er een specifiek doel te worden opgegeven?  (Sparen voor) de verfraaiing van de 
speelplaats van de lagere school?  Ja, tenzij meester Bart of iemand anders met een 
beter idee op de proppen komt. 

 Voor de Sint kan er geld worden vrijgemaakt.  Speelgoed en boeken worden wel 
binnen gebracht door ouders.  Leerkrachten dienen te laten weten als ze iets 
(specifiek) nodig hebben.  Grote spelen kunnen ook worden gebruikt voor de 
nabewaking. 

 
4. Pyamafuif ouderraad 

 Op 09-09-’22 komt er een tent te staan op het plein achter de kerk voor Circus Tadaa!  
Er zijn een 12 à 13 mensen nodig om deze tent van 20 op 20m op te bouwen en nadien 
weer af te breken.  Hiervoor wordt er hulp gevraagd aan de ouderraad (Stijn en Roel 
stellen zich al kandidaat).  Overdag zijn er circusactiviteiten met de kinderen maar ’s 
avond kan er een pyamafuif plaatsvinden.  Een zomerbar voor de ouders kan ook 
opbrengst genereren.  18uur van start?  Drank halen bij Prik&Tik?  Prijzen?  Toog?  
Hoge tafels?  Sabam?  Een semi-draaiboek is beschikbaar.  Sofie, Ineke, Veerle en Roel 
vormen een werkgroepje dat tweemaal in de loop van de zomervakantie zal 
samenkomen. 
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5. Overige activiteiten ouderraad 

a) ‘Gezellig samenzijn’: Veerle stelt een Doodle op om in de loop van de zomer een 
wandeling of picknick aan de Krankhoeve te organiseren met partners. 

b) Driekoningen zingen: Op vrijdag 6 januari ’23 is het eindelijk zover, dan zal de 
ouderraad en een groot deel van het leerkrachtenteam alsook oud-leerlingen (van het 
1ste en 2de middelbaar om ex-klasgenoten terug te zien?) en enkele voormalige 
ouderraadsleden (Els & Bob) zich uitdossen als koningen en herders om driekoningen 
te gaan zingen.  Op voorhand spreken we de straten af om de folders (incl. die van de 
opendeurdag) te verdelen en oefenen we (zelfgemaakte?) liedjes in om (liefst) geld in 
te zamelen.  Juf Evelien en juf Sofie hebben hier ervaring mee.  We zien dit als een 
teambuilding en houden er rekening mee dat de opstart moeilijk wordt. 

c) Soepactie/groentepakketten: Pas in 2023. 
Op zondag 2 oktober ’22 vindt Brasserie Marie plaats en enkele maanden later start de 
wafelverkoop.  Een brunch brengt veel op maar vergt ook veel vergaderen en werk.  
Het moet plezant blijven en de bewaking van de draagkracht is belangrijk.  Eventueel 
kan een eetfestijn wel in samenwerking met de school ... 

 
6. Verslag overleg 

a) Schoolraad: 
 Het bouwdossier loopt vertraging op en men heeft schrik van de stijgende 

bouwkosten. 
 Van het straatmeubilair aan de school staat er een betonnen bol los, net als een 

paaltje.  30km/u in de Gestellei zorgt voor sluipverkeer in de Zwarte Leeuwstraat, 
zeker nu de Mechelse stadsring (‘de Vesten’) enkelrichting wordt en het doorgaand 
verkeer daar niet meer echt welkom is en naar de R6 dient uit te wijken.  De 
verkeerssituatie blijven we verder opvolgden, maar echt gerust zijn we er niet in ... 

 De coördinatie van de voor- en naschoolse kinderopvang was krachtig in Bonheiden, 
zo was er bvb. bij ziekte een vliegende toezichter.  Nu dient onze school de mensen 
over te nemen en mag meester Bart de problemen oplossen.  Het is ook geen optie om 
als enige school in Bonheiden de opvang betalend te maken ... 
De gemeente voert hier duidelijk een politiek van ‘verdeel en heers’.  Het college van 
burgemeester en schepenen heeft de impact van deze beslissing niet onderkend en is 
blind de schepen van onderwijs gevolgd! 
Dus, op onze school wil meester Bart zoveel mogelijk de ouderbevraging respecteren.  
Er zal gescheiden opvang tot 17uur worden voorzien waarna beide speelplaatsen 
worden samengevoegd.  Er dient op de kleuterspeelplaats ter hoogte van de rode lijn 
ook een poortje te komen, dat de ouders steeds moeten sluiten. 
Voorlopig voorziet de gemeente 90EUR voor elk kind maar toch zal de ouderraad een 
brief aan alle ouders bezorgen om onze algemene bezorgdheid te uiten. 

 Er is immers ook nog het BOA-decreet waarmee de Vlaamse overheid streeft naar een 
geïntegreerd aanbod van Buitenschoolse Opvang en Activiteiten voor álle kinderen en 
gezinnen.  Het lokaal bestuur heeft hiervan de regie in handen en dient met de 
verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit te stippelen!  Eén van de 
doelstellingen van dit decreet is dat er een aanbod van buitenschoolse opvang en 
activiteiten wordt gecreëerd dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen waarbij 
kinderen meer kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. 
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De organisatie ‘Sport en Opleiding’ geeft zo goed als elke maand vanaf oktober tot het 
einde van het schooljaar op een donderdag lessen in onze school rond techniek, 
knutselen (voor kleuters), zumba, kleuterdans, multimove, gevechtsport, muziek,...  
Ook STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics) en in het 
bijzonder robotica, komt aan bod voor zowel kleuters als voor kinderen van de lagere 
school.  Voor deze sessies van 3 à 6 lessen dient er wel vooraf te worden ingeschreven 
en 50 à 100EUR betaald, hetgeen men later deels terug krijgt via de belastingen. 
Men kan stellen dat er op deze manier 10 tot 16 kinderen niet naar de opvang moeten 
maar meester Bart verkiest om deze activiteiten nu al in te voeren zodat ‘Sport en 
Opleiding’ hier reeds verankerd is tegen de tijd dat het BOA-decreet op snelheid komt.  
Merk op dat onze school ook typelessen inricht - weliswaar door een andere 
organisatie gegeven - hetgeen eveneens valt onder dit ‘slangendecreet’. 

b) LOK: 
 Katrien Van Beneden is penningmeester en momenteel, naast Bart zelf, op het Lokaal 

Overleg Kinderopvang de enige afgevaardigde van onze school.  Het LOK komt zo’n 4 
keer per jaar samen en heeft het dan over de scholen, de kinderopvang en (de 
oprichting in september of later van) ‘het Huis van het Kind’.  Ineke wil wel voor de 
ouderraad in het LOK zetelen en nadien meldt ook Evelien zich (zodat ze nu met 3 zijn). 

 
7. Naaiatelier 

 Deze werkgroep van de ouderraad met Katrien Klewais, Katrien Van Beneden en nog 2 
anderen, werd gevraagd om kussens voor de zithoek en staartjes voor tikkertje (met 
juf Lieselot) te maken.  Ze komen 1 dag samen in augustus tijdens de kampen van de 
Chiro.  Sommigen tekenen uit en knippen de stoffen terwijl de handigsten de 
naaimachines hanteren. 

 
8. Proclamatie 

 Zijn er ouders die de receptie vanaf 15u willen helpen voorbereiden?  Voor de kleuters 
start de proclamatie donderdag 23 juni ’23 om 16u.  Ineke wil helpen en Sofie haar 
zoon studeert af als kleuter.  De proclamatie van de zesdejaars gaat dinsdag 28 juni ’23 
door om 16u. 

 
9. Opvolging voorzitterschap ouderraad 

 Aangezien Leene in september 2023 naar het middelbaar gaat, zwaait ook mama 
Veerle af na 10 jaren ouderraad en een 5-tal jaren schoolraad.  Er is dus binnen een 
jaar naast een nieuwe voorzitter voor de ouderraad ook een derde afvaardiging nodig 
voor de schoolraad.  Voor de ouderraad blijft Veerle in het nieuwe schooljaar 
voorzitster en dit ofwel alleen ofwel samen met iemand die al voeling wil leren krijgen.  
De ‘functieomschrijving’ van voorzitter, stuurt ze door per mail. 

 Tine heeft een compromis getekend voor een woning in Rijmenam waardoor haar 
kinderen hier in september stoppen op school.  De functie van penningmeester komt 
dus eveneens vrij ... 
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10. Varia 

 Hierbij de door meester Bart voorgestelde datums voor vergaderingen van de 
ouderraad voor het komende schooljaar: 

o Maandag 19 september 2022 
o Dinsdag 15 november 2022 
o Donderdag 19 januari 2023 
o Donderdag 9 maart 2023 
o Maandag 8 mei 2023 

 Aangezien Tine zich mogelijk niet zo snel laat vervangen, is het handig als de naam van 
de co-voorzitter wordt ingevuld als tweede naam voor de bankrekening (naast Veerle). 

 Het maken van een nieuwe groepsfoto mag niet worden vergeten ... 
 
11. Leefwereld van de kinderen (Woordje van de leerkrachten) 

 Juf Sofie staat in de onthaalklas en heeft er sinds gisteren 3 nieuwe kindjes bij, aan wie 
de andere kinderen nog wat moeten wennen.  Deze laatste instap resulteert nu in een 
klas met 21 kinderen. 
Met de kleuterschool zijn ze bezig rond het thema ‘boerderij’ en de oudste kleuters 
gaan naar de kinderboerderij. 

 Meester Ivan uit het tweede leerjaar bekijkt momenteel waar ze nog op moeten 
inzetten om alle leerdoelen te behalen.  De afgelopen periode waren er heel veel 
activiteiten, waaronder ook het schoolfeest en de Eerste Communie, waardoor de 
kinderen soms wat moe of net overenthousiast werden.  De kinderen in zijn klas, 
waarvoor hij in duo staat met juf Katarina, hebben een fijne leeftijd. 
Door de uitzonderlijke droogte zijn de schooltuinplannen mislukt.  Er was geen enkele 
zonnebloem uitgekomen en ook het zaaien voor bijen en vlinders kende door het 
droge weer geen succes.  Ze hebben eveneens afscheid moeten nemen van de kippen.  
De marters kennen de weg en hebben genoeg aan een klein gaatje ... 

 
Volgende vergadering: maandag 19 september 2022 (om 20 uur).  
 


