
                                                 
 
 

 
 VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD BSA  

 

Datum: 30/09/2020  20:00h- 21:00h online 

 

 
 

1. De voorzitter, Goele Raets, heet iedereen van harte welkom op de eerste vergadering 
van de ouderraad voor het nieuwe schooljaar. Helaas wegens de huidige 
omstandigheden online, maar blij met de aanwezigheid van veel leden. 

 
2. Woordje van de directeur 

 

 Klassen en leerkrachten : Wie in welke klas staat is achterhaald: ouders en kinderen 
weten ondertussen wie in welke klas staat. Er zijn 7 kleuterklassen, 16 klassen in de 
lagere school. Grootste aantal in K3: 2 klassen van 26 kleuters. Dit komt door de 
invoering van het nieuwe systeem van aanmelden; dat was de eerste keer. De 
school moet de maximumcapaciteit doorgeven nog voor ze weten hoeveel lesuren 
ze kan inrichten. In de toekomst trachten we dat te vermijden. 

 Smashmuur : Bewerkt door een kunstenares uit de buurt ; deels gesponsord door 
de ouderraad, waarvoor dank.  

 Afbraak toren: stand van zaken. Er zijn 2 kandidaten uit een openbare aanbesteding. 
Bij de overheid is het dossier goedgekeurd voor subsidiëring. Er zit dus beweging in 
het dossier. 

 Kriebelteam : Belangrijk. Niet wachten tot er een plaag is in een klas, maar 
preventieve controles. De luizencontroles vallen buiten de bevoegdheid van het CLB 
dus moeten de scholen er zelf voor zorgen. Enkele ouders (uit medische sector) zijn 
bereid gevonden. In de toekomst trachten we een controle te organiseren na elke 
schoolvakantie. Als er dan luisjes zijn start een bepaalde procedure met her-
controle en opvolging. 

 Brengen en halen van kinderen 

 Algemeen : we hebben een oproep gedaan om de school te verlaten als 
uw kind is afgezet. Korte pijn voor kindjes die het moeilijk hebben. Maar 
ook voor de veiligheid: het is voor de kleuterleidsters moeilijk om controle 
te houden over hun rij als ouders nog staan uit te zwaaien. 

 ‘corona-gewijs’ : strenger dan de voorschriften. We hebben de ouders uit 
de school gehouden om nadien bij een eventuele code oranje het weer 
niet anders te moeten organiseren. Stel dat er een code oranje komt, dan 
moet er nu niets veranderen (behalve dat de ouders de richtlijnen beter 
moeten opvolgen…). 

 
 
 
 



3. Wie doet wat in de ouderraad?  
a/bestuur: Voorzitter: Goele Raets (7 jaar actief lid van de ouderraad en voor het 4e jaar 
op rij voorzitter)  
 ondervoorzitter: Bert De Houwer (reeds 4 jaar actief lid van de ouderraad- Tot de 
jaarwisseling op buitenlandse missie voor het werk). Vandaag dus niet ingelogd op deze 
vergadering.  
 penningmeester: Peter Maes (reeds 5 jaar actief lid van de ouderraad) Heden niet 
ingelogd op deze vergadering wegens verplichting op het werk. 
b/kartrekkers en -duwers voor volgende activiteiten: 

 Dag van de leerkracht: de ouderraad zal taarten sponsoren voor de dubbele pauze 
van de leerkrachten en er zullen vrijwilligers gezocht worden om garant te staan 
voor de opvang van de leerlingen op de speelplaatsen van LS en KS. Wegens corona 
zullen er dit jaar geen individuele kunstwerkjes van de kinderen kunnen afgegeven 
worden aan hun juf.    

 Grootouderfeest : dit jaar zullen er geen live optredens door de kleuters voor hun 
grootouders kunnen doorgaan wegens corona. Er zullen wel wafels te koop worden 
aangeboden   

 Chocoladeverkoop St.-Niklaas: de online verkoop via de webshop zal gestimuleerd 
worden zodat juf Hanne zo weinig mogelijk enveloppes met cash geld dient te  
verzamelen. De webshop met Belgische Callebout figuren voor de Sint (lokale 
verdeler Meynendonckx) zullen te koop worden aangeboden aan dezelfde prijs als 
afgelopen jaar. Goele zal de bestelling verzamelen en doorspelen aan Meyendonckx, 
Karen De Hoperé en Goele zullen de dozen naamlabelen per leerling, na levering op 
school.     

 Vervaardigen van Adventskransen: Goele zal een oproep doen voor helpende 
handen om samen - Coronaproof -te komen bloemschikken op school met de 
aangekochte materialen( waarschijnlijk zal dit doorgaan in de refter voor voldoende 
social distancing) .  

 Chocoladeverkoop Pasen: later te bepalen 

 Schoolfeest (voorlopig: 2 mei): Onzeker of het Collegefeest dit jaar wel  kan 
doorgaan wegens Coronacijfers &- reglementering van dat ogenblik? 

 Afscheidsfeest 3e kleuterklas : idem hierboven 

 Afscheidsfeest 6e leerjaar : idem 
 

Ondersteuning van de ouderraad in LS en KS: Vanuit de kleuterschool is de vraag gesteld of de 
ouderraad de aankoop van zandbakspeelgoed wenst te sponsoren. De ouderraad wil daar graag 
op ingaan. 
Als ‘goede huisvader’ zal er een zelfde bedrag gesponsord worden voor de lagere- als voor de 
kleuterschool. 
Er werd overeen gekomen om tijdens het eerste semester alvast 650 euro te doneren aan de KS 
voor het zandbakspeelgoed, en een zelfde bedrag aan de LS. 
De lagere school wenst daarvoor educatief speelgoed aan te kopen, evenals een uitbreiding te 
doen van het aanbod aan uitleenspeelgoed tijdens de middagpauze. 
Tevens zullen de turnleerkrachten voor elke klas 2 smashballen aankopen op kosten van de 
ouderraad. Zo kan de smashmuur eindelijk ingehuldigd en gebruikt worden tijdens de turnles. 
 

4. Varia: Padje dat het klein college verbindt met het grote college. 
Een aantal ouders stelt zich de vraag of de aanleg ervan wel ‘voltooid’ is. Het grind is vaak 
oorzaak van valpartijen van jonge kinderen met de fiets . Dit wordt nagevraagd, maar er 
wordt herhaald dat het pad een voetpadje is en dat fietsen daar eigenlijk verboden is. (zie 
borden naast het wegje)   

 


