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Ouderraadvergadering 3 

12 februari 2019 

 

Aanwezigen: juf Isabel, meester Sam, juf Sorenne, meester Jens, juf Jolien, juf Chris, juf 
Sofie, Dir. Heidi, Lien Van Goethem, Sarah Seghers, juf Ruth, juf Leslie, Naoual Doudouh, 
Najat El Marchouhi, Merel Meersschaert, Sofie Baetens, Barbara Smitz, Els De Bruyne, juf 
Linda, Griet Van Belleghem, Karolien Van Eynde, Hilde Goossens, Sandra Van Hamme, 
Maarten Arts, Thomas De Geest 

 
Verontschuldigd: Kristof Brys, Ilse Van Leugenhaege, Peter De Coster, Joke Van Raemdonck, 

Sarah Segers, Nathalie Withagels, Kim Schelfaut Sarah Van Haelewyck, Debbie Verley, dir. 

Katrien 

Verslag: Thomas De Geest 

Volgende vergadering schooljaar 2018-2019: 

 Donderdag 20 juni 2019 

 

1. Verwelkoming 

Een namenrondje om nog even kort op te frissen. 

Het verslag van vorige keer wordt goedgekeurd. 

2. Bestuur 

Met veel genoegen verwelkomen we 2 nieuwe bestuursleden: Naoual Doudouh en Najat El 

Marchouhi. Dankzij hun engagement en enthousiasme passen zij perfect binnen de 

kerngroep! 
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3. Voorbije activiteiten 

 

21 december 2018:  Kerstdrink 

Er waren die dag op verscheidene locaties kerstdrinken en oudercontacten, maar we hebben 
toch het ‘risico’ genomen. Er kan van een succes worden gesproken. Mooie opkomst, zeker 
gedurende de eerste 2 uur. Onder de piramide was de geschikte plaats voor elk weer. 

Helpers: Het voldoende aantal helpers zorgde dat er zeer snel kon worden opgeruimd (+/- 2 
uur ongeveer). Alle benodigdheden waren ook snel klaargezet. De shiften van een half uur 
maakte het ook wat laagdrempeliger. 

Muziek: Het muzikaal intermezzo was goed. De locatie (naast de piramide) bleek wel een 
nadeel. Enkel de ouders van de kinderen waren daar aanwezig, de andere aanwezigen onder 
de piramide hebben er niks van gehoord. Sommige kinderen die zelf een stukje brachten, 
waren hier wat ontgoocheld over. Naar volgende keer toe nog bekijken voor een andere 
opstelling om dit beter te doen. 

Eten en drinken: Het eten is wat overschat, maar dit kon wel nog aan een aantal goede 
doelen worden geschonken. 

Kerstmarkt: De stand van juf Ruth is zeer goed bezocht. De heerlijke cakejes van Najat en 
Naoual gingen ook vlot over de toonbank. Voor de andere werkjes was er minder interesse, 
mogelijks door verkoop voordien van soep, tassen, kaartjes, … van lln zelf.  

Opbrengst: We hebben 600 euro kunnen schenken aan het goede doel dat de school heeft 
gekozen (Ziekenhuisclowns). Dit is een groot verschil met de vorige jaren (toen er eerder een 
klein beetje verlies was…), deels doordat er nu geen gratis drankje werd gegeven aan de 
aanwezigen. De opbrengst van het standje van juf Ruth komt hier ook nog bij. 

Er zal nog worden gecommuniceerd naar de ouders dat de opbrengst van de kerstdrink 
integraal naar het goede doel gaat. 

- Er is het idee geweest om een collectieve knutselnamiddag te organiseren voor de 
kerstmarkt. Dit is er niet van gekomen, misschien een idee voor komende edities. Er 
is wel al veel geknutseld op school voor de kerstmarkt. 

31 januari 2019:  Lichtmis 

Dankzij Facebook zijn er een heel aantal ouders bereikt om te bakken en uit te delen. 

Met de plateaus de pannenkoeken naar de klassen brengen was een goed concept. Dit ging 

vlot en was voor de leerkrachten rustiger. Het is ook ‘intiemer’, meer ‘lichtmis’, dus voor 

herhaling vatbaar. 

Er was een beetje de vrees dat er niet genoeg ging zijn om iedereen 2 pannenkoeken te 

geven. Er is voorzichtig bedeeld, en op het einde was er nog wel een stapel over. Het is niet 

zo makkelijk om in te schatten. Er waren een aantal bakkers die iets minder dan de 

voorziene 50 pannenkoeken uit het deeg konden krijgen. 
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Ouderinfoavond hervorming SO 

 Els De Bruyne en Maarten Arts hebben een voorstelling gegeven van de stand van zaken 

i.v.m. de hervorming in het secundair onderwijs voor de ouders van de leerlingen van het 

vijfde en zesde leerjaar, met het oog op de studiekeuze van hun kinderen. 

Er waren heel wat positieve reacties op deze infoavond. Ook de directie is hier heel 

enthousiast over en stelt informeel de vraag om dit eventueel jaar na jaar te kunnen 

inplannen omdat dit een grote meerwaarde is voor de school. 

 

4. Komende activiteiten 

20 maart 2019: Koffiemoment 

Een gezellig en informeel samenzijn voor de (groot)ouders aan de schoolpoort met een 

kopje koffie om 8u30. 

24 maart 2019: Ontbijtactie 

Dit jaar wordt de ontbijtactie samen met de Huppelpas (filiaal van Berkenboom Heistraat in 

de Passtraat) georganiseerd. Door de krachten te bundelen, kunnen we efficiënter werken. 

Er zijn al veel leveranciers aangeschreven, met al veel positieve resultaten tot gevolg 

(brouwer sponsort met fruitsap en/of chocomelk, Meli met choco /honing, bakker Stefan 

geeft 40% korting op pistolets en boterkoeken,...). Er is echter nog heel wat sponsoring 

nodig. Indien er nog mensen zijn die kunnen helpen, altijd welkom. 

Er worden doorgaans ook veel benodigdheden in de Colruyt aangekocht. Dit jaar kan de 

prijzenslag een probleem vormen (waardoor sommige producten gewoon niet leverbaar 

zijn). Dit moet worden opgevolgd. 

Er worden nog helpers gezocht voor het rondvoeren van de ontbijten op zondagochtend. 

Er zijn al ongeveer 120 ontbijten besteld (op het moment van de vergadering), al een mooie 

start dus. We mikken voor dit jaar op 1400 ontbijten. Met een deel van de opbrengst gaan 

we in de Heistraat helpen voor de realisatie van de fietsenstalling, en nog verder voor het 

project Pimp. Voor de Huppelpas zullen een aantal schoolbenodigdheden aangekocht 

worden. 

Op het moment van de vergadering kon er enkel op papier ingeschreven worden, maar 

daags na de vergadering was de online inschrijving ook mogelijk. 

Naar volgend jaar toe: klimaat en duurzaamheid… kunnen we een ander concept verzinnen 

met minder verpakking…? 

- Test online: 4x hogere prijs voor confituur in glazen potjes i.p.v. plastic… : stof tot 

nadenken wat we eventueel nog kunnen doen. 

- Huidig concept niet houdbaar op een manier met beduidend minder verpakking… 

- Te evalueren… 



4 
 

18 mei 2019: BBQ 

Ook hier zijn een groot aantal helpers welkom! 

Om (voedsel)verspilling tegen te gaan, zal er met een nieuw systeem worden gewerkt: het 

vlees kan per stuk besteld worden. 

Voor de spelenmarkt zullen armbandjes worden verkocht voor 10 euro per kind, voor een 

volledige namiddag (voor korte bezoeken kunnen er nog aparte beurten verkocht worden). 

In de eerste perceptie bij de aanwezigen lijkt dit vrij veel, zeker wanneer een gezin uit drie of 

meer kinderen bestaat (veel ouders zouden nochtans meer kwijt geweest zijn vorige edities). 

 De directie meldt dat met dit tarief de kosten voor de spelenmarkt zelf net gedekt 

zouden zijn. De winst zit dan enkel in het eten en drinken. Er zal ook op het eten al 

minder winst gemaakt worden met het nieuwe systeem (evenveel aardappelen en 

groenten voor minder vlees). We moeten bewaken dat de BBQ geen financieel 

debacle wordt. 

 Suggestie van aanwezige ouders voor de spelenmarkt: prijs in verhouding lager voor 

meer kinderen per gezin. 

 De directie (en de werkgroep barbecue van de school) evalueert dit en eventuele 

andere alternatieven.  

30 mei 2019: Eerste communie opvang 

Zijn er eventueel vrijwilligers (2 personen) om op school opvang te voorzien voor de kleintjes 

tijdens het communiefeest op 30 mei? Het feest is om 9u. Kandidaten mogen iets laten 

weten op info@ouderraadberkenboom.be 

19 juni 2019: Picknick op school 

Op woensdag 19 juni bij goed weer, de werkgroep zal spoedig samenkomen. 

27 juni 2019: ‘After work’ drink 

In combinatie met het laatste oudercontact zouden we het schooljaar nog op een gezellige 

manier willen afsluiten. Dit concept wordt positief onthaald, maar moet nog verder worden 

bekeken en uitgewerkt. 

 

5. Mededelingen vanuit de directie: 

Pimp je speelplaats 

 Werkgroep MOS heeft met de kinderen enkele weken geleden wilgenhutten 

gebouwd. Ze zijn zeer mooi gelukt, er wordt uitgekeken naar de dag dat ze 

uitschieten. 

 Volgende actie: beplanten van de bergen zodat kinderen bepaalde routes moeten 

volgen (tegen trekken en duwen, tegen wilde spelletjes). De kosten van de planten 

komt op rekening van de school, de begeleiding wordt door MOS betaald.  De 

mailto:info@ouderraadberkenboom.be
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leerlingen van het 4de leerjaar mogen hierbij helpen. De speelplaats achteraan ligt er 

vaak slecht en modderig bij (daily mile). Er zal nog worden bekeken of er een 

bodembedekker kan worden gelegd om dit tegen te gaan. 

 Brief op komst: laarsjes of speelschoenen gewenst die op school kunnen blijven staan 

zodat de kinderen hiermee buiten kunnen spelen tegen het vuil worden. Ook 

reservekledij zal worden gevraagd (indien andere kledij nat zou worden). De mooie 

speelplaats moet optimaal kunnen benut worden. 

 Wel opbergsysteem gevraagd door de leerkrachten, om rondslingeren en chaos 

tegen te gaan. 

 Er wordt nog voor een buitenklas gezorgd. 

 Barbara is nog aan het afspreken met de schrijnwerker (papa Pieter) voor de 

pergola’s. Pieter zal bekijken wanneer er tijd zou zijn. Ook in combinatie met het 

verfwerk (pergola’s behandelen, ineens de bankjes op de juiste manier). 

 

Gedrag op de speelplaats 

 Het gedrag van de kinderen is niet verbeterd ondanks de speelbergen. MOS wijt dit 

aan het feit dat de vlaktes nog te open zijn en de bergen te steil (vandaar het plan om 

te beplanten). Er wordt veel met zand gegooid. Dit moet ook wel worden 

teruggekoppeld naar Regionaal Landschap. Hun plan is ook gemaakt om pesten en 

vervelend gedrag tegen te gaan. 

Er zal op school een intern systeem worden uitgetest om fout gedrag op de 

speelplaats te sanctioneren: 

4-ladenmodel (4 mogelijke kaarten bij incident, in volgorde van ernst: groen (zal niet 

worden gebruikt, voor banale feiten), blauw, geel, rood) 

Gele kaarten zullen aan de klastitularis voorgelegd worden. Zo is er een centrale 

opvolging van herhaalde feiten. Bij meerdere gele kaarten zal er rood gegeven 

worden, en volgen er consequenties (vb. kind weerhouden van een leuke activiteit, 

herstelgesprek, ...). 

 Gele kaart is nog geen ‘drama’, maar verscheidene ouders melden dat ze willen 

weten als er een gele kaart is, niet enkel bij rode. 

 Een aantal ouders vindt het ook belangrijk dat dit initiatief op een positieve manier 

wordt voorgesteld, niet ‘sanctioneren en straffen’. Het is net om de kinderen aan te 

zetten om positiever met elkaar om te gaan. 

 Wordt er bekeken wat er juist gebeurd is? (wie in fout is…) > dit wordt zo goed 

mogelijk opgevolgd. 

De meningen onder de ouders zijn verdeeld. De directie wenst te benadrukken dat 

dit een intern systeem is van de school, om te bekijken met de leerkrachten hoe om 

te gaan met de spelende kinderen, om alles in goede banen te leiden. De school gaat 

dit een tijd met respect uitproberen, goed overleggen en evalueren, en zo nodig 

bijsturen. 

Het concept zal globaal worden uitgelegd aan de ouders. 
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Daily mile 

Hoogste leerjaren, initiatief van sportleerkrachten. Mooi initiatief, de kinderen zijn 

rustiger erna. 

Waarom lopen de kinderen met gewone schoenen?  

 Dit werkt zo, met dagelijkse kleren en schoenen. Met ‘slechte’ schoenen mag 

gewandeld worden.  

Sommige kinderen zijn vrij competitief, voor hen is het niet goed om op gewone 

schoenen te lopen.  

 Het is niet de bedoeling om aangepast schoeisel te gebruiken. Indien je weet 

wanneer gelopen wordt, kan je als ouder eventueel je kind die dag wel 

sportschoenen aan laten doen. 

 

Hotelklassen 

Van zodra een leerkracht afwezig is, worden de kinderen opgevangen in zgn. 

‘hotelklassen’. Er is een planning naar waar de kinderen moeten gaan indien juf of 

meester afwezig. Er is de hoop dat kinderen zich wat veiliger voelen en niet verloren 

lopen. Het is niet altijd evident om kleine kinderen zelfstandig te laten werken en 

samenwerken met de groteren. De ouders vragen dus dat de klasleerkracht af en toe 

de kinderen die ‘op hotel zijn’ even bevraagt/begeleidt indien nodig.  

 

Kijklijst 

Initiatief in navolging van een vorige OR-vergadering (27/11/2018): communicatie 

tijdens oudercontact, te veel focus op punten, maar hoe voelt mijn kind zich? Zien 

ouders en leerkrachten hun kind op dezelfde manier? Zijn er grote verschillen thuis 

en op school?... Dit gaat mee in het gesprek op het oudercontact. 

 Op de brief staat om hem mee te brengen naar het oudercontact, een juf zegt dat ze 

liever de brieven op voorhand zou hebben. De meningen zijn hierover een beetje 

verdeeld. 

 Probleem van ouder: ongenuanceerd, vandaar was het idee om deze lijst niet op 

voorhand af te geven, als leidraad om over het kind zelf te kunnen praten ‘stof voor 

een boeiend gesprek’. 
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6. Even terugkoppelen naar vorige vergaderingen 

 Verkeerssituatie: veiligere toegang tot de school en meer fietsenstalling. 

 De werken aan de toegangswegen zijn gegund aan een aannemer (intussen gestart), 

er komt ook verlichting (onderhandelingen met Eandis bezig). De fietsenstalling 

wordt aansluitend gebouwd (ook nog proberen genieten van de subsidies van de 

provincie). Het schoolbestuur wil nog even wachten voor de fietsenstalling, af te 

wachten hoe de trage wegel precies loopt om aan te sluiten op de school. De 

plannen zijn er, kunnen misschien voorgelegd worden aan het schoolbestuur om de 

procedures te versnellen, zodat de aanvraag al kan worden gedaan voor de stalling 

en de bijhorende subsidies. Het einde is sowieso in zicht. (Ondertussen zijn de wegels 

zo goed als gerealiseerd).  

 De extra toegangsweg moet de ouders nog meer aanzetten om op een duurzame 

manier naar school te komen. 

 Nieuwe leerlingen op BBQ uitnodigen, oude leerlingen uitnodigen, dit zijn 

rechtstreekse gevolgen van de rondetafelbrainstorm (communicatie ouders) 

 Brainstorm verwachtingen OR: een greep uit de concrete maatregelen 

o Meer inzicht in school, laagdrempelige OR, systeem van ‘officiële’ ledenlijst 

deels verlaten (wel bekijken voor verantwoording leden naar 

koepelorganisaties) 

o Thema-avonden (wat na het lager?) 

o Diversiteit in bestuur 

o Project ‘pimp je speelplaats’ loopt verder 

o Contact leerkrachten - ouders verbetert (vb. kijklijst) 

 

(groot)ouderklanken 

 
 Gladde speelplaats en toegangsweg: gevaarlijk 

 Er ligt zout klaar voor de toegangsweg, de speelplaats wordt niet gestrooid, kinderen 

moeten kunnen glijden en ravotten in de sneeuw. 

 Grootouderweek: grootouder die bijna hele week café openhield: warme vraag voor 

extra volk om dit toekomstig te doen. 

 Er komen frequent luizen voor op school. Dit is nog teveel een taboe. Als ouders 

merken dat er luizen zijn, dient dit zo snel mogelijk doorgegeven te worden. 

Klasafspraken maken? (jas niet aan kapstok, haar in staart, knuffels vermijden…) > Dit 

zou gaan in lagere school, in kleuterschool moeilijk. 

 CLB is ook ingeschakeld om bepaalde ouders op een correcte en respectvolle manier 

te contacteren, voorlopig zonder succes. 

 In sommige klassen worden er al weken brieven meegegeven, zonder resultaat.  

 De brieven moeten wel consequent worden meegegeven, dit laat blijkbaar soms te 

wensen over.  
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 Conclusie is dat waarschijnlijk de juiste mensen niet makkelijk worden bereikt. 

 Verloren voorwerpen: Els en Barbara gaan alles uitstallen voor het oudercontact 

volgende week vrijdag, zodat de berg verkleint. Juf Leslie heeft de verloren 

voorwerpen reeds gesorteerd met haar kleuters. 

 Opvolging asbestproblematiek: piramide en fietsenstalling: brief naar schoolbestuur 

gestuurd om asbestinventaris te maken, nog in afwachting van antwoord. 

 Via verschillende kanalen: verdwijnen van kledingstukken, mutsen, sjaals,… 

verdwijnen definitief. Het is meestal onduidelijk wat er exact gebeurt (nonchalance, 

worden zaken onbewust meegenomen en keren niet terug?, worden zaken bewust 

meegenomen?), op te volgen maar moeilijk om op dit moment concrete acties te 

ondernemen. 

 Suggestie thema-avond: ouders die bezig zijn met kinderen te leren leren… hoe doe 

je dit best? Tips en tricks… er was weinig volk in het begin van het schooljaar, dan 

wordt er ook uitleg gegeven over de verwachtingen rond huiswerk. Lage opkomst 

insinueert dat er een nieuwe aanpak moet bekeken worden. 

 Na fuif in zaal Oase vorig weekend, slecht opgeruimd, glas en vuil voor de kerk. 

Mocht dit meer voorkomen te bekijken met organisatie van de fuiven. 

 

Varia 
 

Op 20 juni zal de laatste ouderraadvergadering plaatsvinden dit schooljaar. Er zit vrij veel tijd 

tussen, dus we willen nog eens benadrukken dat in die tussentijd, zoals altijd, alle soorten 

ouderklanken e.d. doorgegeven mogen worden mondeling of via 

info@berkenboomouderraad.be.  


