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Volgende vergaderingen schooljaar 2019-2020:
•
•
•
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1 oktober 2019
2 december 2019
31 maart 2020
11 juni 2020

1. Verwelkoming
Dank aan allen om massaal aanwezig te zijn op de laatste vergadering van dit schooljaar.

2. Goedkeuring en opvolging vorig verslag
Vorig verslag was wat laat, excuses hiervoor. Geen opmerkingen op dit verslag.
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3. Voorbije activiteiten
Laatste Pimpdag 8 juni : Pergola’s, bankjes
Op de klimplanten aan de pergola’s na, is de gepimpte speelplaats afgewerkt na dit
schooljaar.
Feedback van de ouders:
TOP:
- Kinderen hebben kans om zich uit te leven op de glijbanen
- Geweldige ‘stille ruimte’ en wilgentunnels
- Knappe pergola’s en kleurrijke banken
- Fijne verrijking voor de kinderen
- Gezellig en uitnodigend om actief en creatief te spelen
- Veel kleur en uitdaging voor de kinderen
- Superleuke speelplaats!
TIP:
- 500 lln en maar 10 vrijwilligers tijdens de laatste werkdagen… ?
➔ Pimp is nu afgelopen, vanaf volgend schooljaar beperkt het zich tot een ‘groot
onderhoud’ in het najaar. Hopelijk is de motivatie groot voor een grotere groep
ouders om deze dag mee de handen uit de mouwen te steken.
- Zaterdag geen evidente dag om te komen helpen voor een aantal ouders
➔ Misschien naar volgend jaar toe halve dag op zaterdag en halve dag op zondag
(keuze voor de ouders)
➔ Suggestie : avond in de week? → minder aantrekkelijk voor de meeste ouders
gezien er dan opvang voor de kinderen moet gezocht worden + beperkt in tijd.
- Ruimere communicatie (niet iedereen zit op facebook), dus ook gebruik maken van
briefjes/ gimme.
- Klassen verantwoordelijkheid geven om onderhoud te doen, mogelijks in combinatie
met de lessen
- Koffie aanbieden bij het bouwen van de wilgentunnels (het was zeer koud)
- Kippen, moestuin
➔ Dit is niet weerhouden, vooral omdat het moeilijk is om het onderhoud in de
vakantieperiodes uit te voeren
Het totale budget van MOS moest meer verspreid worden over diverse scholen door groot
succes, dus budget is nu op voor onze school. We hebben ook subsidies gekregen van de
stad + hulp wilgentunnels (MOS)… Nu zijn de subsidies voor pimpproject dus uitgeput.
To do: Pieter S wil/gaat met restjes hout nog picnicbank maken.

20 maart 2019: Koffiemoment
Een gezellig en informeel samenzijn voor de (groot)ouders aan de schoolpoort met een
kopje koffie om 8u30.
TOP:
- Leuke manier om snel en kosteloos een babbel te slaan
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- Heerlijke gebakjes en andere versnaperingen!
TIP:
- Beperkt publiek
- Gaat soms verloren doordat ouders weg moeten
➔ Alternatief ander moment, vb. op vrijdag na school (zie after school op 27/6), half
uurtje voor schooltijd (8u)(=> weinig realistisch), op grasplein… → Dan denken de
kinderen wel dat de versnaperingen voor hen zijn.
- Idee: kort voor koffiemoment een flyertje op de deur van de kleuterklassen hangen,
de ouders zien dit.

24 maart 2019: Ontbijtactie
TOP:
- Vlotte verdeling
- Breed assortiment
- Verzorgde en rijke aanbod: SUPER!
- Waar voor je geld, kwaliteit, kwantiteit
- De kinderen kijken er naar uit
- Goed gevulde doos
- Mooie winst, 1250 euro voor Huppelpas, 7000+ euro voor Heistraat
➔ Dankzij o.a. Lien Van Goethem is er veel extra sponsoring, wat een zeer goede
winst oplevert!
TIP:
- Milieubewuster en duurzamer aanbod, minder afval proberen nastreven
→ook besproken in werkgroep, maar niet simpel
- Weinig verkochte ontbijten t.o.v. aantal leerlingen (in vergelijking met Huppelpas)
- Er was een opmerking van iemand die het niet OK vond dat de winst gedeeld wordt
met de Huppelpas
➔ Volledig onterechte opmerking, de Huppelpas heeft een schitterende verkoop
voor zijn rekening genomen (150 verkochte ontbijten voor 30 leerlingen, terwijl
de Heistraat ‘slechts’ 1050 verkochte ontbijten voor 500+ leerlingen kan
voorleggen)
- Familiepakketten of ouderpakketten om afval te vermijden? → hier kunnen we over
nadenken. Ook nadenken over vb. dozen, deze zijn momenteel nog gratis.

18 mei 2019: BBQ
-

Vooral in handen van leerkrachten. De ouderraad heeft geholpen bij de bar,
schminken…
TOP:
- Superactiviteit, heel goede samenwerking van leerkrachten
- Heel toffe spelenmarkt, makkelijk met de bandjes
- Minder verspilling door keuze hoeveelheid vlees
- Er moesten minder kleuterklassen ontruimd worden
- Veel activiteiten, uitnodigend opgesteld
- Heel gezellig
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-

Goede traiteur

TIP
- Kleine bekertjes voor 2 euro bij de spelenmarkt is in verhouding vrij duur
- Vaste prijs spelenmarkt is vrij duur voor kinderen die niet zo lang spelen
➔ Meningen zijn verdeeld, voor ganse namiddag helemaal niet zo duur in
verhouding tot bv. binnenspeeltuin…, voor grote, minder kapitaalkrachtige
gezinnen is de prijs vrij hoog…
- Menu met 1 stuk is in verhouding met kindermenu vorige edities vrij duur
➔ Een aantal bedenkingen bij de prijs → directie:
o wat is insteek: winstactie, dus er moet winst gemaakt worden
(dit jaar: 5704 Euro)
o verandert insteek naar openschooldag?, dan moet er weer een andere
winstgevende activiteit gezocht worden (+ extra werk, organisatie…)
- Vrij podium, kinderen krijgen een uur wanneer ze moeten optreden. Suggestie om dit
af te schaffen, en enkel startuur te geven. Dan is het volk er ook. Dit jaar op
momenten weinig publiek
- Iets met heel de school doen rond thema? Liedje? Cfr startmoment van pimp (2018)
waardoor er veel volk was.
- Drank vroeger frisleggen
- Meer glazen, bekers miwa? Goed maar moet afgewassen worden en verlies kost
geld, maar goed alternatief, eventueel statiegeld op bekers, 25 verzamelen is gratis
consumptie…
Ondanks ‘klachten’ over de kostprijs blijkt het draagvlak voor deze activiteit nog groot te zijn.
Eventueel enkele verfijningen aan te brengen, maar op dit moment is er alvast de intentie
om volgend schooljaar een gelijkaardige format te organiseren.

19 juni 2019: Picknick op school
TOP
- Laagdrempelig
- Dank aan Najat en Naoual voor de super organisatie!
- Fijn, top opkomst, mensen die je anders niet snel ziet waren er
- Topdessertjes! Top idee!
- Veel keuze van dessertjes
- “Weinig” organisatie, wel veel bakkers nodig (waarvoor dank)
- Super gezellig, gratis, grote samenhorigheid, sociaal en cultureel
TIP
- Alles gratis blijkt niet lukken, dit is niet betaalbaar
- Nog beter afstemmen met opvang zodat ze zich kunnen mengen
- Drank voorzien is leuk maar niet nodig, mits kleine betaling is OK
- Werken met een stempel ipv bonnetjes voor desserten en zo trachten iedereen
minstens 1 dessertje te voorzien om nadien eventueel een tweede ronde in te lassen.
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-

Nu zijn er vermoedelijk een aantal die meerdere bonnetjes ontvangen hebben en
andere geen…
Mindere weer zal beetje mensen tegengehouden hebben, 350 inschrijvingen.
Deel dessertjes waren over door het weer en de regen om 13u.
Hulpverleners graag een fluo vestje??? Waarschijnlijk worden de helpers bedoeld …
(bron : enquête tijdens picknick zelf).

Algemene schoolwerking
TOP
- Goede communicatie tussen leerkrachten en ouders
- Goede samenwerking tussen ouders, leerkrachten en directie
- Goede school!
- Online oudercontact
- Duidelijke en uitgebreide communicatie, op tijd
TIP
- Brieven ook mailen
- Voor online oudercontact zou een online bevestiging mogen
- Factuur verminderen

4. Komende activiteiten
27 juni 2019: ‘After work’ drink
In combinatie met het laatste oudercontact zouden we het schooljaar nog op een gezellige
manier willen afsluiten. Er zal een ‘after work drink’ bar opgesteld en bemand worden door
de ouderraad.
Er dient geen lijst meer rond te gaan want via korte mailing hebben we heel de takenlijst al
kunnen vullen. Dank aan alle helpers om een half uurtje te komen bijspringen.

5. Planning activiteiten schooljaar 2019-2020
Startvergadering op 1 oktober 2019
Dit zal plaatsvinden in de vorm van een startreceptie. Het zal informeler zijn dan de
‘klassieke’ vergaderingen.

Kerstdrink vrijdag 20 december 2019
Deze dag is geschikt (mensen / helpers hebben vaak nog een beetje verlof over, nog geen
recepties op werk…)
Het is op veel middelbare scholen de dag van oudercontacten (deze bedenking werd reeds
gemaakt tijdens de eerste editie dit jaar, maar het was een succes, en we kijken vooral naar
onze eigen kinderen van onze school).
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Er wordt nog bekeken welk goed doel zal gesteund worden.

14 en 15 maart 2020: ontbijtactie
Volgens het gekende principe. De opbrengst zal voor de Heistraat naar de fietsenstalling
gaan.

6 juni 2020: BBQ
-

Niet samen met ramadan
Niet samen met dansweekend academie

Woensdag 17 juni 2020: picknick
Door succes van deze activiteit zouden we deze sowieso herhalen.

Koffiemomenten: 23 oktober 2019 en 22 april 2020

6. Mededelingen vanuit de directie:
Nieuwe uurafspraken
•

•
•
•

Iedereen heeft brief gehad (4x50min, langere speeltijd, nm 2x 50min langere
speeltijd, 5 min later beginnen, kwartier vroeger stoppen, veel kortere speeltijd, voor
allerkleinsten, blokken van 50min veel beter voor de school organisatorisch. Nadeel:
studie, 30 min 1e, 45 min 2e graad, uur 3e graad. Bedenking: verschillende kinderen
uit verschillende graden. Oplossing: afhaalstudies, nadeel: rust is weg.
Tot 16u speelplaats met bewaking (om ouders niet in problemen te brengen)
Afspreken: studie of niet? In principe is het de bedoeling om naar de studie te gaan.
‘randgevallen’ mogen gerust in de opvang.
Directie gaat het systeem nog even onder de loep nemen en waar nodig
optimaliseren.

Maximumfactuur
•

Verdeeld over 10 maand, waar gaat dit naartoe? Is dit op?
➔ Aan iedereen wordt gevraagd welke activiteiten gedaan wordt, en het is de
bedoeling om de maximumfactuur op te gebruiken
Welke activiteiten worden zoal gefinancierd met dit bedrag?
➔ Vele verplaatsingen met bus (zwemmen e.a.)
➔ Toneel
➔ Verteltent
➔ Auteur die komt vertellen
➔ Zwemmen
➔ Schoolreizen (activiteit + bus)
6

➔ Huis van de sint
➔ Stadsschouwburg
➔ Droomschool
➔ Studio globo
➔ Technieken beleven
➔ Expo gans anders
➔ Musicals
➔ Culturele zoektocht
➔ Waaslandrit (busrit + rondleiding)
➔ Pennenzakkenrock
➔ Technopolis
➔ …
Enkele voorbeelden van ‘gratis’ activiteiten
➔ Boerderij (kost geneutraliseerd door subsidies)
➔ Pizzeria
De maximumfactuur is meer dan op, behalve bij de allerkleinsten, na enkele jaren is de
‘overschot’ op.
8,5 euro is niet veel, maar bovenop de rest (opvang, drank,…) kan dit oplopen
➔ De kinderen kunnen afgehaald worden, de opvang is ook niet gratis voor de
school.
Flesjes compenseren de kost voor drinkwater (namiddag). Flesjes zijn in principe ook niet
verplicht. Er zijn praktische bezwaren om uitsluitend kraanwater te voorzien.
Duur? Vergelijk geen katholieke school met gemeenschapsonderwijs en stadsscholen…
ZILL: kost ook geld… beleven… het moet iets zijn… wikken en wegen…
Conclusie:
-

-

De directie en de leerkrachten zijn steeds bereid om te verduidelijken wat met de
maximumfactuur gebeurt. Dit bedrag is echter gereguleerd van overheidswege, dus
kan niet willekeurig aangepast worden.
Het systeem van water/melk in flesjes wordt blijft bestaan zoals gekend.
Voor alles worden faire prijzen gerekend (ook opvang e.d.). De school wil ook meer
doen dan het strikt noodzakelijke, en gratis bestaat niet.

7. (groot)ouderklanken
asbest
•
•
•

Enige bezorgdheid rond de asbest op piramide en fietsenstalling.
De wetgeving is verstrengd
Asbestinventaris (+ jaarlijkse evaluatie), dateert van 2004. Dhr. De Ridder van het
schoolbestuur is niet bereid om dit te vernieuwen, ook al is dit gratis.
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Vraag: kan de school dit op eigen initiatief laten doen?
➔ Neen, dient via schoolbestuur te gebeuren…
➔ Als iemand iets ziet dat niet OK is aan de asbest-componenten: zeker onmiddellijk
melden.
➔ Als ouderraad bekijken we ook of we een initiatief kunnen nemen.

Ideëenbox op BBQ
1 idee: graag grotere fietsenstalling

Fietsenstalling
Op de laatste werkdag van pimp zijn de bestaande rekken optimaal geplaatst en vast gezet,
om zoveel mogelijk fietsen te kunnen stallen.
Ook door het schoolbestuur is de vraag om de plannen voor de fietsenstalling in gang te
zetten alvast gunstig beantwoord.
Bestaande problemen: waterloop Vinkenlaan moet overwelfd worden (duur), de stalling zelf
kost ook handen vol geld, budget dat er op dit moment niet is. OR denkt ook na over
activiteit voor geld, er wordt bekeken of er subsidies (provincie) kunnen gekregen worden.
Hoe verder ? eerst bouwaanvraag OK, dan concreet inplannen en geldwinning in gang
zetten.

Stroompanne
Werkt de poort dan nog?
➔ Ja, dit kan te allen tijde, er is desnoods ook een branduitgang via Houtduifstraat

2 koeken op schoolreis
Waarom geen fruit?
➔ Uit praktische overwegingen. Voor 1 dagje op een schooljaar mag dit geen
probleem zijn.

Hangjongeren aan de schoolpoort
Sommige kinderen komen te vroeg en blijven aan de schoolpoort hangen (voor 8u10), als je
ze naar opvang stuurt blijven ze de volgende keer in de wijk hangen.
➔ De school heeft hier weinig vat op, de kinderen zijn soms vrij klein, soms zelfs
kleuters. De ouders zijn verantwoordelijk maar de directie en de school zitten hier
ook verveeld mee. de veiligheid mag niet in het gedrang komen.

Verloren voorwerpen
Er kan alweer een lange tafel gevuld worden met verloren voorwerpen. Dit is echt massaal.
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Afval
Er ligt heel veel afval op stukje tussen schoolpoort en lager.
➔ Extra container gevraagd voor gewoon afval én papier, is er nog niet maar op
komst
➔ Er is al een systeem dat er elke week een klas verantwoordelijk is voor de opruim
➔ Suggestie: (open) vuilbakken in de looplijn
➔ Noot: na de picknick waren er enkele kinderen die spontaan afval begonnen
opruimen, er is een goede reflex vanuit de school.
➔ Suggestie: beloning als er een bepaalde hoeveelheid afval opgehaald wordt

Kwetsuren
Wat gebeurt er bij kwetsuren bij kinderen? Wie is er verantwoordelijk?
➔ School is verplicht om ouder te bellen, ouder moet naar spoed, in principe mag
school niet naar spoed rijden, ze moeten ambulance bellen indien nodig
➔ Ernst inschatten is zeer moeilijk, beter te voorzichtig zijn…

Terugbetaling mutualiteiten
De meeste mutualiteiten geven tegemoetkomingen voor kosten van schooluitstappen.
Hieronder een kort overzicht van wat de voornaamste mutualiteiten te bieden hebben:
Liberale mutualiteit
Gaat je kind mee op zee-, bos-, heide-, polder– of sneeuwklassen? Of een andere uitstap met de
school? Je ziekenfonds springt bij en betaalt een gedeelte van de kosten. Jouw voordeel bij LM
LM betaalt een gedeelte terug van de kosten voor activiteiten of lessen die langer dan één schooldag
duren en die de school organiseert voor een klasgroep buiten de schoolmuren. LM komt tussen in de
kosten van deze activiteiten tot 5 euro per overnachting tot 10 overnachtingen per jaar. Concreet
gaat het over zee-, bos-, heide-, polder- of sneeuwklassen, pedagogische uitstappen en schoolreizen,
taalvaardigheids- en uitwisselingsprojecten.

liberale
mutualiteit.pdf

OZ-voordeel
Je krijgt een tegemoetkoming tot € 30 per kind per schooluitstap voor max. 3 uitstappen binnen
hetzelfde kalenderjaar. Deze tegemoetkoming geldt voor zowel daguitstappen als meerdaagse
schoolreizen, zoals bos-, zee- of sneeuwklassen. Ook in de kleuterschool.
Voor de tegemoetkomingen voor jeugdbewegings-, jeugd- en sportkampen, speelpleinwerking en
schooluitstappen en lidgeld van de jeugdbeweging is er vanaf 1 januari 2018 een franchise van € 10
per kind per kalenderjaar. Deze franchise van € 10 geldt voor al deze tegemoetkomingen samen.
Concreet betekent dit dat de eerste € 10 niet uitbetaald wordt. Het is wel belangrijk dat je alle
gemaakte kosten indient om maximaal van de tegemoetkoming te kunnen genieten.

9

OZ501_Tegemoetko
ming_Jeugdactiviteiten.pdf

CM-voordeel
Tegemoetkoming van 5 euro per dag dat je kind deelneemt aan bos-, zee- of sneeuwklassen.
Voorwaarden:
•

•

Het deelnemende kind:
o is lid van CM gedurende de volledige duur van de openluchtklas;
o heeft recht op kinderbijslag.
De openluchtklassen:
o worden ingericht door een basisschool of een school voor secundair onderwijs, erkend
door een ministerie van Onderwijs;
o zijn geïntegreerd in het lessenpakket;
o moeten minstens een overnachting omvatten.

cm.pdf

Bond Moyson
Gaan je kinderen op bos-, zee-, sneeuw-, taal- of andere meerdaagse themaklassen met
overnachting? Of hebben ze een educatieve daguitstap gepland met de school? Bond Moyson
voorziet een terugbetaling!
Je krijgt een tussenkomst van 5 euro per dag, beperkt tot de werkelijke kostprijs, tot maximaal 10
dagen per kalenderjaar, zowel tijdens als buiten de schoolvakanties.

bond moyson.pdf

Papadag
Op 11 juni vond er weer een heel veelzijdige en aangename papadag plaats. Vele papa’s zijn
de sfeer gaan opsnuiven in de klas van hun kind tijdens een leuke activiteit. Top !
Er waren enkele kleine verbeterpuntjes:
-

Een papa moest 1,5u voor 10 kinderen zorgen met doorschuifsysteem
Communicatie schijnt in enkele gevallen iets minder goed verlopen te zijn. 2 papa’s
zijn niet kunnen komen omdat er een gebrekkige communicatie was.

8. Afsluiten
Sandra en Kristof verlaten het bestuur van de ouderraad.
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Kristof was secretaris voor de digitale toepassingen. Hij verlaat het bestuur, maar blijft lid
van de ouderraad. We zullen hem nog geregeld kunnen terugzien als helper op de
toekomstige activiteiten.
Sandra ziet haar jongste dochter naar het middelbaar gaan. Zij was jarenlang coördinator
van een werkgroepen binnen het bestuur. Haar zullen we vooral herinneren van de
organisatie van de nieuwjaarsrecepties en de laatste kerstdrink. Verder hielp ze ook steevast
mee met de ontbijtactie.
Saskia en Katleen zijn 2 enthousiaste ouderraadleden die dit jaar hun laatste jaar als lid
afronden. Saskia heeft jarenlang mee haar schouders gezet onder de nieuwjaarsrecepties en
was steevast het hele weekend present op alle ontbijacties. Katleen konden we o.a. vaak
terugvinden achter de bar bij diverse activiteiten en ook zij was meestal tijdens de
ontbijtacties op school terug te vinden.
Dank aan allen voor jullie bereidwillige inzet gedurende al die jaren!
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