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Verslag ouderraad – 2 oktober 2019
1.

Verwelkoming en voorstelling nieuwe leden
Verontschuldigd: Van Gompel Leen, Baeyens Nick, Fleerackers Charlotte, Van de Loo Lieve
Aanwezig: Raets Goele, De Houwer Bert, Maes Peter, Van Eygen Walter, Das Ronny, Bruyninckx
Sofie, Hermans Ann, Heeremans Kristel, Van Gils Kristel, Pijls-Mertens Dorien, Havegeer
Veronique, Dehoperé Karen, Saenen Kim, Vroom Katrien, Hoskens Luk, Van Looy Catherine, Gib is
Wim, Martens Anette, Cuyvers Philippe, Verstrepen Koe
De aanwezige leden stellen zich voor.
De nieuwe directeur vanaf februari, Ronny Das, is aanwezig en stelt zich voor aan de ouderraad. Hij
heeft lange tijd les gegeven in het middelbaar van het College en was de voorbije jaren directeur van
een school in Merksplas.

2.

Woordje van de directeur
Leerkrachten:
o Juf Hanne Ramsdonck komt terug lesgeven op maandag en vrijdagvoormiddag. De
overige uren geeft ze in Merksplas;
o Juf Tine Van Dijck zal nog 13u les geven, alsook één dag in Vlimmeren;
o Juf Ina Ver Elst is een nieuwe collega in de lagere school en zal 3x 1/5de voor vervanging
zorgen en 12 uur als zorgjuf;
o Juf Marleen Verhaeren is in ziekteverlof voor het komende jaar en zal worden vervangen
door juf Mieke Van Houdt;
o Juf Diede Nietvelt wordt de nieuwe leraarplatformer.
Werken:
o De nieuwe speelplaats van de lagere school werd plechtig geopend met een fanfare. Er
was veel sfeer en iedereen vond het heel leuk.
De riolering onder de speelplaats werd volledig vernieuwd., alsook werd er een klimmuur
voorzien. Betreffende dit laatste dient er nog te worden gezorgd dat de kinderen niet te
hoog kunnen klimmen om in de toiletten te kunnen kijken.
o Het dak van de school werd volledig geïsoleerd met 16cm isolatie conform de
dakisolatienorm 2020, hetgeen zowel in de zomer als in de winter zijn nut zal bewijzen.
o Er werd een bestelling geplaatst bij aannemer Nijs om een smashmuur te plaatsen achter
het sportveld tegen de beek. De muur zal 2,8 meter hoog zijn en 10 meter lang. Een
verharde ondergrond van 6 meter wederzijds vanaf de muur zal worden aangelegd.
Kostprijs: +/- € 10.000, incl. 6% btw.
De opbrengst van de spaghettimuur zal integraal naar de smashmuur gaan. Er werd een
kunstenaar gecontacteerd om van de smashmuur een artistieke graffitimuur te maken
om vandalisme te voorkomen en een mooie muur te bekomen.
o Renovatie Toren:
 De directeur meldt dat de Raad van bestuur reeds 20 aannemers heeft
gecontacteerd. Echter heeft geen enkele aannemer tijd om het werk uit te
voeren. Via de ouderraad kunnen er misschien aannemers worden gevonden.
De directeur zal de contactgegevens van de coördinator bezorgen aan het
bestuur van de ouderraad.
Leeshoekje:
o Dit werd besproken op de vergadering van het vorige schooljaar maar zal voorlopig niet
doorgaan.
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3.

Podium op speelplaats lagere school:
o Er zal nog een podium worden geplaatst op de speelplaats van de lagere school; daar
waar nu de grijze uitsparing is.

Wie doet wat in de ouderraad
a. Bestuur
 Voorzitter: Goele Raets
 Ondervoorzitter: Bert De Houwer
 Penningmeester: Peter Maes
b. Kartrekkers en –duwers voor volgende activiteiten
Hieronder een toelichting van de activiteiten. De kartrekkers en –duwers worden
opgevolgd door het bestuur. Voor elke activiteit zal nog een mail worden gezonden naar
zowel de ouderraad als de Helpende Handen met de vraag om te helpen.
 Dag van de leerkracht
Op de dag van de leerkracht krijgen de leerkrachten in de namiddag een
rustpauze door middel van een langere speeltijd waar ouders toezicht zullen
houden op de kinderen. De leerkrachten krijgen tijdens deze verlengde speeltijd
taart en koffie.
Omwille van de drukte van de spaghettidag wordt deze verlengde speeltijd een
week later georganiseerd, namelijk op 11/10 vanaf 14u. Helpende Handen, en
leden van de ouderraad, mogen zich nog steeds aanmelden bij Goele om te
komen helpen.
 Grootouderfeest
Op woensdagvoormiddag 23 oktober worden alle grootouders uitgenodigd om
naar een voorstelling van hun kleinkind(eren) te komen kijken. De grootouders
worden in twee groepen verdeeld waarbij Groep A eerst de voorstelling kan
kijken en Groep B wordt getrakteerd op koffie en koekjes. Na deze eerste
voorstelling wordt er gewisseld waarbij Groep B de voorstelling kan gaan kijken
en Groep A wordt getrakteerd op koffie en koekjes.
De ouderraad, en de Helpende Handen, zorgt voor het dekken van de tafels,
ontvangen van de grootouders bij de koffie en de koekjes, het aanbieden van
koffie (e.a. dranken), …
 Chocoladeverkoop Sinterklaas
De chocoladeverkoop van Sinterklaas en Pasen wordt op dezelfde wijze
georganiseerd. Vanuit de ouderraad wordt er chocolade verkocht aan de
ouders, grootouders, kennissen, …
Omwille van de drukte en het extra werk voor wat betreft de betalingen, werd
door Koen (Verstrepen) een betaalprogramma uitgewerkt. Zo kunnen ouders
gemakkelijk hun bestelling online plaatsen en kunnen de betalingen efficiënt
worden opgevolgd.
Enkel voor de verdeling en het labelen van de dozen is er nog hulp nodig van
leden van de ouderraad en/of de Helpende Handen. Dit kan gebeuren na
schooltijd en duurt slechts een kwartiertje met voldoende Helpers. Er zal dit
jaar ook worden gewerkt met gekleurde labels per klas om de verdeling
eveneens efficiënt te laten verlopen.
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 Kerstconcert
Dit jaar zal een kerstconcert worden georganiseerd op woensdagavond 18
december vanaf 19 uur. De repetities zijn reeds gestart op de 1 ste donderdag
van de 1 ste week school dus de voorbereidingen zijn in volle gangen dit met de
leerlingen van het 3 de, 4 de, 5 de en 6 de leerjaar.
Het concert gaat door in de Pinksterkerk. Er zullen een drietal kraampjes met
hapjes en drank op de parking staan met mooie kerstverlichting.
De school zal zorgen voor elektriciteit, de vuurkorven, … Er zal nog overleg zijn
met het bestuur van de ouderraad over de hulp die er juist nodig zal zijn van de
ouderraad en de Helpende Handen.
Ouders die graag de viering meemaken dienen er rekening mee te houden dat
er tijdens de viering veel werk zal zijn met alles op te warmen en klaar te maken
dus kunnen zij zich best niet inschrijven om te helpen tijdens de viering.
 Chocoladeverkoop Pasen
Zie chocoladeverkoop Sinterklaas.
 Schoolfeest
Op zondag 17 mei 2020 zal het Collegefeest plaatsvinden waarbij alle klassen
een voorstelling zullen brengen voor de ouders, grootouders, familieleden,
kennissen, …
De school zorgt voor de organisatie en de catering. Er zal eveneens aan de
scouts worden gevraagd om te helpen. De ouderraad zorgt voor cocktails en
desserten.
Er zal dit jaar beter op de timing van de voorstellingen worden gelet opdat alle
aanwezigen na de voorstellingen nog in de mogelijkheid zijn om iets te drinken,
eten, spelletjes te spelen, …
Er zal worden nagegaan of de fanfare, die aanwezig was met de opening van de
speelplaats, eventueel ook naar het Collegefeest zou willen komen.
 Afscheidsfeest 3 de kleuterklas
Op de laatste woensdag(voormiddag) van het schooljaar geven de kleuters van
de 3de kleuterklas een voorstelling voor de ouders en wordt er een bezoek
gebracht aan het 1 ste leerjaar. Nadien is er een receptie.
De ouderraad en de Helpende Handen worden gevraagd om te helpen bij de
receptie.
 Afscheidsfeest 6 de leerjaar
Op de laatste woensdagavond van het schooljaar worden de leerlingen van het
6de leerjaar geproclameerd. Nadien is er een receptie.
De ouderraad en de Helpende Handen worden gevraagd om te helpen bij de
receptie.
4.

Penningmeester: stand van de rekeningen
Zichtrekening:
€ 1.403,58
Spaarrekening:
€ 11.501,94
-

Heden wordt het geld van de ouderraad enkel gebruikt voor sponsoring en herstellingen. De
vraag wordt gesteld om een doel vast te leggen waar naartoe kan worden
gewerkt/gespaard.
Voorstellen kunnen aan Goele worden doorgestuurd. Op de volgende vergadering zal dit als
agendapunt worden opgenomen. Eventuele doelen: Leeshoekje op de speelplaats van het
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1ste leerjaar (idee nog volledig uit te werken), kunst op school (kunstenaars helpen
leerlingen met het maken van kunst om uit te hangen in de school), …
Er zal eveneens een begroting van de lopende kosten/sponsoringen worden opgemaakt en
voorgelegd op de volgende vergadering.

5.

-

De school heeft een buffer om herstellingen aan de digiborden op te volgen. De ouderraad
dient hier niet meer in tussen te komen. Het laatste vaste digibord werd in 2C geplaatst. Het
digibord op wielen staat op de eerste verdieping ter vervanging van een eventueel defect
van een ander digibord.

-

De vraag wordt gesteld aan de ouderraad om tussen te komen in de kosten van de
smashmuur. De ouderraad is akkoord met een tussenkomst van € 5.000.

Voetpadje van Groot College naar BSA
Omwille van de huidige staat van het pad wordt de vraag aan de school gesteld om een
renovatie van het pad te onderzoeken en in de planning op te nemen. Het pad ligt er sinds 1971
en werd sindsdien niet meer aangepakt of gerenoveerd. Omdat er geen bordessen werden
voorzien, zakken de steenplaten naar links en naar rechts.
De ouderraad zal een brief zenden naar de Raad van bestuur, m.n. d e voorzitter Gust Luyten,
met duidelijke en dringende argumenten om werk te maken van de renovatie van het pad. Het
pad verkeert in een dusdanige toestand dat de veiligheid in gedrang komt.

6.

Varia
a.

Inzamelingsactie knuffels
Er wordt een voorstel geformuleerd door Denyse Janssens, moeder van een leerling uit
het 1ste leerjaar, om knuffels in te zamelen voor weeskindjes en kindjes van armere
gezinnen.
De ouderraad is volledig akkoord. In november zullen er een week lang knuffels kunnen
worden bezorgd door de leerlingen. Dit zal tijdig worden aangekocht via de nieuwsbrief
van de school waarbij er minstens 2x een melding wordt gemaakt opdat de ouders en
kinderen zeker zijn voorbereid. De volledige werkwijze zal met Denyse Janssens en de
directeur nog verder worden besproken.
b. Slagveld kleuterspeelplaats 1 ste schooldag
Er wordt gemeld dat de eerste schooldag heel moeilijk was voor meerdere kindjes die
vervolgens de andere kindjes hebben aangestoken. Het gevolg was een drukte met veel
wenende kindjes die bij hun ouders wilden blijven.
Aan de school wordt gevraagd om naar het volgende schooljaar toe een oplossing te
bedenken. Misschien kan het interessant zijn om de eerste twee schooldagen de
kleuters rechtstreeks af te zetten aan de klas. De directeur gaat dit agenderen bij de
eerstkomende PV bij de kleuters.
c. Eten ’s middags
Er werd een nieuwe regeling vastgelegd waarbij de kinderen van de lagere school vanaf
nu per 6 aan een tafel zitten. Wanneer iedereen klaar is met eten, minimaal na 10
minuten, mogen deze kinderen hun tafel opruimen en gaan spelen.
In het begin van het schooljaar verliep dit nog niet perfect hetgeen met wijzigingen
steeds mogelijk is. Ondertussen hebben de kinderen de nieuwe regeling ook begrepen
en verloopt alles veel vlotter.
De kinderen van het 1ste leerjaar worden nog geholpen door de oudere kinderen.
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d. Kapstokken speelplaats
De kapstokken buiten bevinden zich nog op dezelfde plaats, namelijk achter de
klimmuren op de speelplaats van de lagere school.

Secretaris - Penningmeester
Peter Maes

