
   

   

Verslag Ouderraad 15 november 2022. 
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Nieuwenhove. 
 
Verontschuldigd: 
Ernest Bossuyt, Fatima Bouhdifi, Gwladys Verstraete, Katrien Van Beneden, Pieter Bral, Sofie 
Lamar, Stijn Verbruggen, Wim Janssens. 
Vriendin van de ouderraad: 
Katrien Klewais (Naaiatelier). 
 
1. Warmathon 

 Op vrijdag 16 december ’23 wordt er door kinderen én ouders gelopen voor het goede 
doel.  Door de opbrengst van de sponsoring te schenken aan het Berrefonds, willen we 
iets terugdoen voor dit fonds dat de nabestaanden van een overleden kind bijstaat.  De 
kleuters lopen tussen 17u30 en 18u30 waarna het aan de kinderen van de lagere 
school is.  Het op allerlei manieren verlichte parcours doorheen de school wordt al 
lopend afgelegd met een lichtgevende stok in de hand die op het einde van de toer 
wordt doorgegeven aan de volgende.  De afstand bedraagt minder dan een kilometer 
en mag meerdere keren worden gelopen.  Onderweg (bvb. aan de trap en buiten) is er 
voor de veiligheid toezicht van leerkrachten. 
De ouders en sympathisanten mogen meelopen of gewoon gezellig samenzijn op de 
speelplaats van de lagere school.  Aan de start en aankomst van het parcours zullen er 
nl. tentjes staan waar er door de leerkrachten naast o.a. wafels en hotdogs ook warme 
chocomelk en soep worden verkocht. 

 
2. Fietsen 

 Juf Stephanie is in de vakantie naar een beurs geweest waar ze een 7 à 8 fietsjes 
(toonzaalmodellen) heeft aangekocht voor de kleuters.  De oudste fietsjes zijn immers 
20 jaar oud en van een aantal draaien de wielen letterlijk vierkant.  Een viertal fietsjes 
zijn echt versleten en dienen op korte termijn te worden vervangen.  De ouderraad 
sponsort en hopelijk gaan de net aangekochte fietsjes ook zo lang mee! 

 
3. Voor- en naschoolse opvang 

 Veerle stuurt aan het college van burgemeester en schepenen een herinneringsmail 
met de vraag om te bevestigen dat ze onze brief met onze bezorgdheden over de voor- 
en naschoolse opvang heeft ontvangen en om terug te koppelen. 
Idealiter was ‘die aanpassing’ vooraf besproken geweest op het LOK (Lokaal Overleg 
Kinderopvang), hetgeen een adviesorgaan is waar zulke zaken dienen te worden 
overlegd.  Vroeger was er ook een scholenoverleg (dat nu op de lange baan is 
geschoven). 
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Door de gescheiden naschoolse opvang worden er nu meer kleuters opgevangen.  Het 
extra poortje op de kleuterspeelplaats geeft een gevoel van veiligheid. 

 
4. Schoolrekeningen 

 Door het nieuwe boekhoudpakket vanaf 1 januari 2023 zouden ouders maandelijks 
een schoolrekening ontvangen.  Meester Bart heeft die boot echter kunnen afhouden 
aangezien dit ook een aanpassing van het schoolreglement zou vereisen tijdens het 
lopende schooljaar.  Er is daarom beslist vanuit KOMO om dit voorlopig niet op te 
leggen aan de scholen en 4 schoolrekeningen voor het jaar ’22-’23 te behouden. 
Meester Bart krijgt zo nu meer tijd om deze aanpassing voor te bereiden.  Onze school 
fungeert als proefschool en men is het boekhoudpakket al volop fictief aan het 
uittesten.  Het is o.a. de bedoeling om facturen via mail te verzenden en domiciliëring 
mogelijk te maken.  Van elk gezin heeft de school minstens één mailadres (dat soms 
wel foutmeldingen geeft als de mailbox vol zit). 
Op zich is het natuurlijk beter kleinere bedragen meer te spreiden, maar het blijft een 
complex boekhoudpakket voor een basisschool.  Het systeem is gebaseerd op 
maandelijkse betalingen, maar er wordt bekeken of dit naar bvb. om de 2 maanden 
kan worden gebracht want bvb. bedragen kleiner dan 1EUR kan je niet storten. 
Een aantal bezorgheden zijn al uit het systeem gehaald.  Omdat er ook van de overheid 
nog niet is geweten hoeveel budget er ter beschikking zal zijn, dient er met een 
prognose werkingsbudget te worden gewerkt.  Niet eenvoudig allemaal! 

 
5. Naschoolse lessen 

 Dit schooljaar zijn de naschoolse lessen van de organisatie ‘Sport en Spel’ snel op 
donderdag begonnen waarbij de eerste sessies van 15u45 tot 16u45 vrij vol zitten.  De 
tweede sessies van 16u45 tot 17u45 slaan minder aan en mogelijk worden deze 
afgeschaft na de evaluatie op het einde van het schooljaar.  De naschoolse lessen 
‘knutselen met kleuters’ bvb. waren een schot in de roos. 

 Voor de typelessen zijn de inschrijvingen nog lopende.  Nadien dienen de kinderen dit 
wel te onderhouden en hiervoor krijgen ze nog een heel jaar elke week opdrachten.  
Vanaf het vierde leerjaar zijn de handen van de kinderen groot genoeg en de 
concentratie en attitude aanwezig aangezien men elke avond 20’ dient te oefenen.   

 
6. Bloembollenactie ouderraad 

 De laatste losse eindjes worden besproken waarna we deze actie als uiterst positief 
mogen evalueren! 
Met dank aan Tuinen Joos kunnen er in de school ook gratis narcissen worden geplant. 

 
7. Driekoningen zingen 

 Op zaterdag 7 januari ’23 is het zover, dan zingen we driekoningen waarna we het geld 
‘op de rooster’ tellen.  De collectebussen staan in de kelder en ook de schmink van de 
school kan worden gebruikt, Google Forms wordt aangewend en een Facebookbericht 
(ook voor oud-leerlingen) wordt opgesteld,...  
Verder dienen we nog te flyeren waarbij we naast een blaadje voor het zingen van 
driekoningen zelf, ook de reclamefolder van de school verdelen.  Meester Bart wil 
terug breder bussen aangezien er 2 klassen te vullen zijn voor geboortejaar 2021. 

 
 



3 

8. Kerstkaarten ouderraad 
 Er wordt een stand van zaken gegeven over de Trooperactie waarbij men wenskaarten  

kan kopen.  Een ouder heeft wel gerapporteerd dat Trooper geld vraagt voor de 
betaling, wat wettelijk niet mag. 

 Trooper zal ook nog de donaties doorstorten van de Trooperdroom.  Met kleinere 
bedragen (bvb. via bol.com) blijkt Trooper wel goed te lopen.  Het kan natuurlijk altijd 
beter door bvb. affiches omhoog te hangen en uitleg over het gebruik van de 
Trooperbot (= met Google Chrome) te verstrekken. 

 
9. Schoolraad 

 De punten van de vorige schoolraad op 6 oktober ’22 worden teruggekoppeld. 
 
10. LOK 

 Tijdens de vergadering op 27 september ’22 van het Lokaal Overleg Kinderopvang 
kwam het Huis van het Kind ter sprake waarvan er geen fysieke locatie maar nu wel de 
website klaar is.  Op 29 november ’22 is er een lezing over de gezondheid bij kinderen. 

 Over de buitenschoolse opvang waren er veel opmerkingen.  Blijkbaar zouden 
kinderen na schooltijd niet door onthaalouders  maar door de school moeten worden 
opgevangen ... 
In de omzendbrief van de Vlaamse overheid staat dat de regie van het BOA-decreet 
(Buitenschoolse Opvang en Activiteiten) in handen ligt van de gemeente, maar onze 
gemeente vangt dit anders op.  Het is niet duidelijk of de scholen (die nu de voor- en 
naschoolse kinderopvang dienen te organiseren) ook een deel van het geldbedrag 
(bestemd voor buitenschoolse opvang) uit het BOA-decreet zullen ontvangen. 
Mechelen staat in elk geval al veel verder met de implementatie van het BOA-decreet. 

 Schepen Eddy Michiels was er niet blij mee en heeft zich verontschuldigd dat het zo 
gelopen is bij het Kinder- en JongerenOntmoetingsCentrum.  Begin december zou de 
rechtszaak van KJOC ‘De Splinter’ voorkomen.  Er is een expert aangesteld en het dak 
zou er (letterlijk) af moeten (om het onderdak waterdicht te kunnen maken). 
Merk op dat de kost voor de gemeente zal stijgen eens er busvervoer naar betalende 
opvang in De Splinter kan worden ingevoerd, zoals nu naar De Wiebelboom (die steeds 
meteen vol zit). 

 
11. Geboortes 2021 

 Voor de ouders van kinderen die in 2021 zijn geboren, zullen de aanmeldingen en 
inschrijvingen kortelings starten.  Van 23 januari t.e.m. 3 februari ’23 (= korter dan 
vroeger) krijgen broers en zussen de kans zich net als vroeger op papier in te schrijven.  
Er zijn in de 2 klassen van onze school een 40-tal plaatsen die verder van 28 februari 
t.e.m. 21 maart ’23 digitaal worden opengesteld.  Meer info in de nieuwsbrief en op 
de website van onze school. 

 
12. Huishoudelijk reglement 

 De namen van personen werden in het reglement aangepast net als de activiteiten: 
pyjamafuif, bloembollenactie en driekoningen zingen. 
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13. Leefwereld van de kinderen (Woordje van de leerkrachten) 
 Juf Ilke leert haar tweede leerjaar momenteel de maaltafels van 10 en van 2, waarna 

de deeltafels volgende week aan de beurt komen.  Zo zit er telkens een week tussen, 
nodig om te automatiseren.  Met ‘een zoen voor groen’ (WereldOriëntatie) hebben ze 
het over de delen van een boom en de dieren die er leven zoals de egel, de eekhoorn, 
het lieveheersbeestje,...  Bij taal komen planten aan bod die een zelfstandig 
naamwoord zijn. 
Als tussendoortje mogen de kinderen - afhankelijk van hoeveel tijd er is - al eens 
bewegen: een toertje rond de bomen lopen (wat ze graag doen wegens de frisse 
lucht), regen en donder roffelen in de klas of dansen op bvb. Just Dance.  Dansen doet 
juf Ilke zelf niet graag maar drama en muziek geeft ze wel graag. 
Frieke & Froefroe is een plezant momentje en ook de groten vinden dit keigoed.  
Hiermee worden thema’s behandeld zoals opkomen voor jezelf, netjes werken, hoe 
keuzes te maken,...  De juf kan hiernaar refereren in de klas en het ook gebruiken bij 
kindrapporten. 

 Juf Steffi ziet in de eerste kleuterklas het verschil tussen licht en donker (slapengaan, 
knuffels,...), waarbij ze al veel experimenteel geschilderd hebben met fluoverf. 
Op vrijdag is ze juf in de tweede kleuterklas.  Vorige week hadden ze het daar over 
kabouters waarbij de stippen van hun paddenstoelen overeenkomen met die op 
dobbelstenen.  De kleuters sorteerden er ook kaboutermutsen op kleur. 
Volgende week komt het thema speelgoed aan de beurt nu we richting Sinterklaas 
gaan.  Ze zingen reeds de hele dag sintliedjes.  De kinderen zijn hier heel gevoelig voor.  
Tot het vierde leerjaar (=kantelmoment) zijn er nog vrij veel ‘gelovigen’, ook omdat 
meester Ivan in het tweede leerjaar zo’n tof verhaal vertelt dat iedereen er terug in 
gelooft ... 

 
14. Volgende vergaderingen ouderraad 

o Donderdag 19 januari 2023 
o Donderdag 9 maart 2023 
o Maandag 8 mei 2023 

 
15. Varia 

 Er zijn 2 brandoefeningen per schooljaar voorzien die nu reeds werden uitgevoerd nl. 
één aangekondigde en één niet-aangekondigde.  De kleuterjuffen zijn vragende partij 
want zo’n brandalarm is vrij aangrijpend voor de jongste kinderen. 

 De factuur van het circus (tent en begeleiding) werd deels doorgerekend naar de 
ouders.  Dit was niet aangekondigd zoals dit eerder ook niet voor andere 
activiteiten/uitstappen op voorhand werd meegedeeld.  Blijkbaar hadden sommige 
ouders zich hier niet aan verwacht.  Voor de lagere school zit dit wel in de 
maximumfactuur vervat.  Met dit circusproject kunnen er veel vakjes van muzische 
vorming worden afgevinkt! 
Het busvervoer is zeer duur geworden zodat er naar alternatieven dient te worden 
gezocht.  De lagere school kan soms met de fiets, wat weerafhankelijk is en waarvoor 
ook een back-up (auto) moet worden aangeboden (bvb. voor kinderen die een been 
hebben gebroken).  De laatstejaars trekken naar Pennenzakkenrock met de trein, wat 
veel goedkoper is dan de bus en waarbij er aan het station wordt afgesproken. 
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Volgend jaar trekt men bvb. weer op boerderijklassen wat ook duurder is geworden.  
Gelukkig sponsoren sommige ouders en ook de school legt bij.  Het geld dat met 
activiteiten wordt bekomen, dient (net als de giften van het grootouderfeest) voor 
extra’s. 

 De barbecue van de ouderraad zal op het einde van het schooljaar doorgaan in de 
Krankhoeve voor ouderraadsleden en leerkrachten, met partners en kinderen. 

 
 
Volgende vergadering: donderdag 19 januari 2023 (om 20 uur).  
 


