
   

   

Verslag Ouderraad 19 september 2022. 
 
Aanwezig: 
Juf Greet, juf Iris, meester Bart, 
Ernest Bossuyt (deels), Evelien Hofmans (deels), Ineke Hennus, Ines Cabuy, Roel Vingerhoets 
(verslaggever), Stijn Verbruggen, Veerle Van Nieuwenhove, Wim Janssens. 
 
Verontschuldigd: 
Fatima Bouhdifi, Gwladys Verstraete, Katrien Van Beneden, Pieter Bral, Sofie Lamar. 
Vriendin van de ouderraad: 
Katrien Klewais (Naaiatelier). 
 
1. Bestuur ouderraad 

 Voorzitter: Veerle behartigt de officiële kant (vergaderingen, papierwerk,...) terwijl 
Ineke de acties en creatieve zaken voor haar rekening zal nemen (zoals Sofie 
Verscharen vroeger deed).  Ineke zal ook het tekstje voor de nieuwsbrief opstellen en 
fungeren als aanspreekpunt voor de ouders. 

 Penningmeester: We wensen Tine Bernaerts te bedanken die helaas verhuist naar 
Rijmenam.  Ines stelt zich kandidaat om haar vanaf 1 januari ’23 op te volgen. 

 Secretaris: De verslagen van Roel blijken een goede weergave van de vergadering en 
zeer duidelijk te zijn. 

 
2. Nieuwe infofolder ouderraad 

 De huisstijl van de school werd door Stijn mooi geïntegreerd in de infofolder van de 
ouderraad.  Meester Bart stuurt hem naar alle ouders door. 

 
3. Financieel verslag 

 Er wordt een stand van zaken gegeven van de rekening en de kassa vóór de 
bloembolactie en nà de pyamafuif (zie volgend puntje). 

 
4. Evaluatie pyjamafuif ouderraad 

 Het was superleuk en keitof.  De grote circustent gaf een vakantiegevoel en maakte 
het minder erg dat het weer iets minder was.  Er werd gelukkig niet geklaagd over de 
wachtrij voor drank en hot dogs, die er veel zijn gegeten, ook door volwassenen.  Eén 
extra bak (koude) Duvel was handig geweest en ook de cola was op, net als op het 
einde het bier.  De DJ vond het superleuk en heeft dit uitstekend gedaan.  De 
leerkrachten en begeleiding van de school waren eveneens aanwezig ... 
... en moesten nog bekomen van een geslaagde circusdag.  Er heerste (terecht) fierheid 
bij de circusbegeleiding, het was zeer leuk maar vermoeiend.  We konden rekenen op 
veel volk bij het opstellen en afbreken van de tent.  Speciale dank gaat uit naar de 
kerkfabriek voor het gebruik van de WC’s, alsook naar Bram Lens en Geert Van Der Aa 
voor de verlichting.  Het is knap dat we zoiets als school kunnen realiseren! 
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5. Fietsregistratiesysteem 
 Vorig jaar werden nieuwe detectiesystemen geplaatst aan beide schoolingangen.  Na 

een jaar stil te hebben gelegen, is het systeem nu operationeel.  Er zijn ondertussen 
voldoende kaartjes beschikbaar waarvan er een 100-tal zijn uitgedeeld (maar nog niet 
allemaal zijn geregistreerd).  Het systeem (= derde versie nu) geeft geen ‘biep’ en er 
zijn nog een aantal foutmeldingen waardoor niet alles wordt opgenomen (wat de 
komende weken zal worden opgevolgd).  Het is de bedoeling dat je (met enige 
vertraging) kan zien of je kind heelhuids met de fiets op school is aangekomen, 
waarvoor het dan wordt beloond met een ‘buck-e’.  Men kan er maximaal 100 
bekomen, wat het dubbele is van vroeger.  De kinderen worden door de gemeente 
gemotiveerd om met de fiets naar school te komen, wat positief is.  Uiteraard is er 
slechts één registratie per dag mogelijk maar het fietsregistratiesysteem kan wel 
worden omzeild. 

 Dit weekend bleek op de kermis dat niet alle kermisuitbaters zo’n buck-e aanvaardden.  
Door een gebrekkige communicatie van de gemeente was niemand hiervan op de 
hoogte, wat niet correct is van de gemeente.  Wel kan dit nu ook worden gebruikt om 
te gaan zwemmen in de nabijgelegen Nekkerpool.  Het zou leuk zijn als Technopolis 
hier aan kan worden toegevoegd ... 

 
6. Nieuwe regeling voor- en naschoolse opvang 

 Er werd een tussenpoortje geplaatst aan de kleuterspeelplaats, dat correct wordt 
gebruikt door de ouders en dat de kinderen niet zelf kunnen openen.  De plaatsing was 
nodig om het aanbod te kunnen behouden van de gescheiden opvang, die het rustiger 
maakt voor de kleuters en die werd gevraagd bij de ouderbevraging. 

 De mensen die de opvang verwezenlijken, staan nu op de loonlijst van de school (ipv. 
de gemeente) en dit heeft ook positieve gevolgen.  Ze zijn nu nauwer betrokken bij de 
school en kunnen ook ’s middags worden ingezet, wat meer combinaties mogelijk 
maakt en handig is. 

 90EUR/kind krijgt de school van de gemeente om de opvang te realiseren.  In principe 
zou dit budget moeten volstaan voor onze school maar nu er iemand een week ziek is, 
dient men ook een vervanger te betalen en dit is slechts gedeeltelijk voorzien in het 
budget.  Pas op het einde van het schooljaar kan dit financieel worden geëvalueerd en 
veel zal afhangen van het aantal ziektedagen. 
Ook is er op dit bedrag geen index voorzien, nodig om de gestegen kosten en de 
anciënniteit van de lonen bvb. te compenseren in de toekomst.  Het is duidelijk dat de 
gemeente hier niet voldoende over heeft nagedacht. 
De fietsvergoeding voor de begeleiding in de gemeenteschool ligt hoog en verschilt nu 
van school tot school, wat oneerlijk is.  Elke school staat er alleen voor en er ontstaat 
een wildgroei.  Meester Bart heeft hier veel administratief werk mee: aanwezigheden, 
lonen,...  De gemeente betaalt alleen wat wordt uitgegeven, maar zo is er geen buffer. 

 Na de schoolraad sturen we vanuit de ouderraad een brief naar het college van 
burgemeester en schepenen, waarin we onze bezorgdheid uiten. 

 
7. Bloembollenactie ouderraad 

 De eerste bestellingen zijn binnen en tijdens de info-avond vonden mensen onze actie 
‘keileuk’.  Op de affiche komt er ook een link naar de schoolwebsite met de 
bloembollenfolder en het inschrijvingsformulier. 

 



3 

 
 Op zaterdag 12 november '22 zouden om 14u Evelien, Veerle, Stijn en Roel de door 

Baltus in dozen geleverde bestellingen klaarzetten.  De firma levert gratis tasjes om de 
bestellingen per kind in te verpakken waaraan dan de bestellijst van de verkoper kan 
worden vastgemaakt. Maandag 14 november kunnen Ines, Wim, Stijn en Roel terwijl 
dinsdag 15 november Ineke, Stijn en (deels) Roel de verdeling zullen verzorgen in de 
gang van de eet- en turnzaal. 

 
8. Naaiatelier 

 Deze zomer werden er door ons naaiatelier kronen en kussens, waar meester Ivan en 
juf Iris zeer blij mee zijn, genaaid alsook (met de overschot) staartjes voor tikkertje 
(met juf Lieselot). 
Sara Lammar fungeert vanaf nu als aanspreekpunt van het naaiatelier en neemt dit 
over van Veerle. 

 
9. Brasserie Marie 

 De lege plaatsen worden opgevuld op de werklijst (toog, opdienen, afruimen,...) voor 
Brasserie Marie op zondag 2 oktober ’22 ... 

 
10. Overige activiteiten ouderraad 

a) Driekoningen zingen: Op vrijdag 6 januari ’23 zingen (voormalige) ouderraadsleden, 
leerkrachten en (oud-)leerlingen driekoningen (met muziekinstrumenten).  Vooraf 
wordt er een werkgroep opgericht (met enkele leerkrachten naast Ineke, Sofie, Veerle 
en Roel) en een oproep gelanceerd (om te zingen).  Op voorhand worden mbv. een 
stratenplan de straten verdeeld om flyers te bussen, die samen met de school-
infobrochures zullen worden verdeeld (normaal zo’n 3 à 4 weken voor de opendeur). 

b) Trooper: Voor 14 oktober kan men een project (een ‘Trooperdroom’) indienen waarop 
men dan kan stemmen.  Op het einde van het jaar stelt Trooper zijn wenskaarten voor. 

c) Ideeën: Soepactie/groentepakketten, sport (in het voorjaar), wandeling in de 
paasvakantie,...  Het voorstel wordt gelanceerd om een rommelmarkt te organiseren. 

d) ‘Gezellig samenzijn’: Er wordt voorgesteld om met de ouderraad nog eens samen te 
komen buiten de vergadering (met bvb. kaas en wijn), wat vorige zomer al de 
bedoeling was.  Veerle reserveert de Krankhoeve voor een BBQ op zondag 25 juni ’23. 

 
11. Budget Sint 

 Vanaf 7 november zijn er 16 klassen waarvoor het budget wordt goedgekeurd.  De 
hogere klassen kopen hier vaak boeken en strips mee in promotie of in de kringwinkel. 

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

 Juf Iris staat voor het eerst in een gemengde kleuterklas met 4 en 5 jarigen, net als juf 
Ellen zodat de verdeling in evenwicht is.  De kleuters waren al snel geïntegreerd en 
wisten bvb. meteen hoe een kleurenbord werkt.  Er wordt gedifferentieerd naar de 2 
leeftijden en vooralsnog gaat dit goed. 
Momenteel maken ze puzzels rond het thema ‘appels’. 
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 Juf Greet werkt in haar vierde leerjaar volledig parallel met de andere klas van juf 
Liesbeth.  Ze bouwen verder op het derde leerjaar en de kinderen maken voor het 
eerst kennis met een toetsenweek (tweemaal per jaar).  De kinderen worden 
zelfstandiger en leren hun taken plannen.  In de klas maken ze samen een planning 
zodat de berg (werk) niet te hoog wordt.  In de toetsenweek gebeurt er veel in de klas 
zodat het (ook voor de ouders) niet te veel wordt. 
De kindjes worden groot en groeien enorm naar attitude, soms zijn het op het einde 
zelfs al pubers.  Hun zelfstandig werk corrigeren ze zelf met een verbetersleutel en wel 
op een eerlijke manier. 

 
13. Nieuwe leden ouderraad 

 Op de info-avond maakten 2 potentiële leden zich kenbaar nl. Ernest en David. 
We maken kennis met Ernest, papa van Charlotte (2de kleuterklas) en Lowie (baby), 
tevens partner van juf Stephanie (6de leerjaar en zorg) én bestuurder van Weyneshof 
Rijmenam.  Beroepshalve werkt hij in shiften en brouwen is zijn passie.  Zo heeft hij 
o.a. zijn eigen bier ‘Ravotter’ gecreëerd, te verkrijgen bij Carrefour.  Tot zijn 34ste was 
hij jeugdwerker en hij kan ook muziekgroepjes regelen.  Deze geïnteresseerde 
enthousiasteling hoopt veel initiatieven te kunnen nemen voor de school/ouderraad. 
Wij wensen Ernest van harte welkom! 

 
14. LOK 

 Het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft binnen het Huis van het Kind 3 werkgroepen nl. 
één die werkt rond ontmoeting en sociale cohesie alsook één die handelt over 
opvoedingsondersteuning en positief opvoeden.  Verder is er nog een werkgroep 
gezondheid en geestelijk welbevinden waar Ineke deel van uitmaakt. 
Het Huis van het Kind is nog volledig uit te werken en heeft voorlopig geen locatie.  Het 
zou een plaats moeten worden waar ouders laagdrempelig kunnen langsgaan.  Bij het 
LOK zijn er naast Katrien, Evelien en Ineke ook vertegenwoordigers van andere 
scholen, net als mensen van de kinderopvang en anderen die met kinderen te maken 
hebben.  

 
15. Volgende vergaderingen ouderraad 

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

 
16. Varia 

 De naschoolse activiteiten van VZW sport en spel vormen een mooie aanvulling op de 
opvang en gaan steeds door op donderdag, wat praktisch is voor die organisatie.  
Volgend schooljaar graag meer dans voorzien aangezien dit al snel vol zat. 

 De spelnamiddag van de Chiro was een succes.  In het Zellaerdomein werd er een goed 
ingekleed, leuk spel gespeeld door zowel de kinderen van het eerste en tweede als 
door die van het derde en vierde leerjaar. 

 Een ouder vraagt of er met de pedagogische studiedagen geen extra lang pinkster-
weekend kan worden gecreëerd zodat ouders met hun gezin op vakantie buiten het 
seizoen kunnen gaan.  Er wordt opgemerkt dat andere ouders zo wel veel opvang 
dienen te zoeken.  De grote meerderheid vindt de huidige inplanning op een woensdag 
goed waarbij het voor een halve dag al vaak wat makkelijker is om opvang te voorzien. 
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Er worden voor een pedagogische studiedag 3 halve dagen door de overheid 
toegekend en een vierde kan worden aangevraagd.  De facultatieve verlofdagen 
worden vaak op een maandag of vrijdag genomen, na een lange lesperiode of om een 
adempauze te gunnen aan de leerkrachten bvb. na Brasserie Marie maar ook niet 
meteen de dag erna, want dan zijn ouders weer afwezig omdat ze op lang weekend 
trekken ... 

 Op Facebook zouden er meer foto’s mogen komen, net als een nieuwe groepsfoto. 
 Op de website staat nog dat de gemeente de voor- en naschoolse opvang organiseert.  

Meester Bart laat dit aanpassen. 

 De op school aangeleerde hoofdletter ‘P’:   
Er wordt opgemerkt dat het boogje te klein en niet gesloten is, wat de duidelijkheid 
niet ten goede komt.  Blijkbaar gebruikt men op school de schrijfmethode ‘Sierlijk en 
vlot’, die goed is voor kleine letters maar de hoofdletters neemt men erbij ...  Juf Greet 
maakt zelf het boogje ook groter en merkt op dat als de kinderen ouder worden, zelf 
de letters naar hun hand zetten.  Ze zal het doorgeven aan de leerkrachten van het 
tweede leerjaar, opdat de leesbaarheid van de geschreven hoofdletter ‘P’ zal 
verbeteren! 

 
17. Dag van de leerkracht 

 Op woensdag 5 oktober ’22 is het dag van de leerkracht én pedagogische studiedag 
(met een spreker waarbij de muzische vorming wordt geëvalueerd ).  Veerle zoekt nog 
op hoe het ontbijtpakket er vorig jaar uitzag (yoghurt, koffiekoek, chocolaatje,...).  Het 
ontbijt wordt klaargezet om 8 uur en toont onze appreciatie voor de leerkrachten! 

 
 
Volgende vergadering: dinsdag 15 november 2022 (om 20 uur).  
 


