
Verslag ouderraad 21 september 2021 
   
Aanwezig: Femke (voorzitter, kinderen in 6e en 4e leerjaar), Hanne (kinderen in 6e en  3e  leerjaar , 2e 
kleuterklas), Zeynep (kinderen in 5e leerjaar, 1e leerjaar, 1e kleuterklas), Tinne (kindje in 2e 
kleuterklas), Zarina (kindje in 1e leerjaar), juf Hilde (zorgjuf kleuterschool), Davy (pluspapa kindje van 
2e kleuterklas),  Sophie (kindje in 2e kleuterklas), Magdalena (kindje in 4e leerjaar), Anke (kinderen in 
1e leerjaar en vanaf krokus instapklas), Sasha (kinderen in 6e leerjaar, 3e leerjaar, 2e kleuterklas), 
Annelies (kinderen in 4e leerjaar, 1e leerjaar), Hannan (kindje in 4e leerjaar), Madiha (kinderen in 4e 
leerjaar, 2e leerjaar), Koen (kinderen in 5e leerjaar en 3e leerjaar), Chiara (kinderen in 3e kleuterklas en 
na november ook instapklas), Jan (kindje in 5e leerjaar), Mark Pauwels (directeur), meester Joris (6e 
leerjaar), juf Christa (zorgjuf lagere school) 

Verontschuldigd:  Greet Souvereyns, Annik Van den Berg, Messaoodi Sebah, Jaselle Agstilla, Anke 
Wouters, Leen De Mey, Annelies Van Berendoncks, Kenny Willems, Salud Campaert 

 

   

1. Verwelkoming en voorstelling (nieuwe) leden  

Femke heet iedereen welkom op de vergadering van de OR. Fijne start dat we met zoveel 
zijn en een heel aantal nieuwe mensen!  

 

2. Planning activiteiten schooljaar  
a. Dag van de leerkracht 5/10/2021 

Wat deden wij voorbije jaren: ontbijt, drinkbussen op naam, goodiebag, bloemetjes, 
handcrème. De leerkrachten laten zich heel graag verrassen. De dag zelf kunnen weinig 
mensen aanwezig zijn.  We gaan voor lekkernijen gemaakt door de ouders voor de twee 
verschillende locaties.  

Wie wil er bakken? (11 leerkrachten lagere school, 26 leerkrachten) 

• Kleuterschool: Sasha, Tinne, Zeynep, Jolien  

• Lagere school: Zarina, Annelies, Hannan, Magdalena, Madiha 

Hannan kan op dinsdag op de kleuterschool en lagere school de lekkernijen mooi 
presenteren.  

b. Lichtjesloop vrijdag 12/11 

Op 12/11 organiseert de school terug een ‘lichtjesloop’ vanaf 18u. Er is een route uit 
gestippeld: kinderen lopen vanuit de school, langs de Garittestraat, langs de 
Keizershoevestraat en dan de school terug in. Heel dat parcours lang mogen ze met lichtjes en 



fluo aan komen lopen (ca. 20’ per graad). Ouders mogen ook mee lopen. Vanaf dit jaar zouden 
alle kleuters ook mee mogen lopen (of stappen met de ouders/grootouders). Elk kindje krijgt 
ook een lichtje na het lopen van de toertjes. 

Ouderraad wordt gevraagd om kraampjes te voorzien op de speelplaats, tot 21u duren. Vorige 
keer waren de kraampjes hotdogs en soep. Tentjes, tafels, verlengsnoeren zijn al aangevraagd.  

Voorstel: er komt een werkgroepje ‘lichtjesloop’ vanuit de ouderraad opstarten om de taken 
te verdelen:  

• Kraampjes opbouwen vanaf 15u15 tot 18u 

• Eten klaarmaken in de kraampjes 

• Kraampjes bemannen tijdens de lichtjesloop (in shiften) 

• Kassa met een QR-code 

• Afbreken en opruimen 

• 2 personen EHBO bemannen (twee jaar geleden niet nodig geweest ☺) 

Vroeger werd er gewerkt met consumptiekaarten (10 €), die voor alle activiteiten geldig zijn 
(ook schoolfeest, …). Jan zoekt uit hoe we naast cash ook met Payconiq/QR-code kunnen 
werken.  

Werkgroepje: Koen, Chiara, Annelies, Zarina, Hanne, Femke 

 

c. Ontbijt kleuterschool 

Vroeger organiseerden we op de kleuterafdeling een ontbijt, om de mensen wat dichter bij de 
school te brengen. Daar is nog enthousiasme voor. Momenteel moeten we vooral beslissen 
welke datum, zodat we tafels kunnen bestellen.  

Werkgroepje (voorlopig): Zeynep, Anke 

We plannen het ontbijt op de kleuterschool op 23/3, Hanne geeft de bestelling van de tafels 
door.  

 

d. Schoolfeest 

11/6 schoolfeest: er komt één schoolfeest, er zijn nu vergaderingen lopende op de beide 
afdelingen om te zien hoe we dit praktisch moeten organiseren. Bestelling voor de tentjes en 
materialen van de stad regelt de school. Vermoedelijk levert de stad maar op één plaats. Mark 
bekijkt hoe dit verder moet gepland worden (minder materiaal? 1 leverplaats?) 

Werkgroepje: Tinne, Magdalena, Annelies, Anke, Sasha, Hannan, Jan, Mediha.  

 



e. Stancross  

Stancross: vroeger organiseerde Kleine Stad een veldloop in Park Den Brandt op 
woensdagmiddag, dat is geswitcht naar vrijdagmiddag zodat alle leerlingen kunnen meedoen. 
De school wil dat heel graag terug opnemen. Mogelijk iets beter in het derde trimester (owv 
weersomstandigheden). 

Leerkrachten bekijken of dit terug kan opgenomen worden, bv. op 1/4 . Volgende vergadering 
OR komt dit terug op de agenda. Wordt ook bekeken of de kleuters van de kleuterschool iets 
kunnen doen (in het park?) 

 

f. Financiële acties 

In de kleuterschool was er een traditie van verkoop van wafels of marsepein. Tegelijk is er op 
de lagere school een verkoop van wafels einde van het semester voor de ski-reis te 
bekostigen. Vraag is dus: hoe doen we zo’n financiële acties dit jaar?  

Directeur Mark en meester Joris schetsen situatie en stellen voor: vorig jaar even 
samengekomen met het schoolbestuur over de buitenschoolse activiteiten van de school. 
We mogen maar een bepaald bedrag vragen (maximumfactuur: 400 € gedurende hele 
schoolloopbaan). Dat wordt gebruikt voor: 

- de zeeklassen (2e leerjaar, dit jaar voor 2e/3e en 4e leerjaar)  
- de sneeuwklassen (6e leerjaar): kost ca. € 600. Dat betekent dat de school ca. 25.000 

€ investereert jaarlijks in de sneeuwklasssen.  

Schoolbestuur heeft beslist dat we de activiteiten mogen blijven organiseren, maar we 
moeten een extra inspanning doen om geld binnen te krijgen via benefietacties. Ook vanuit 
de ouderwerking is er gevraagd om mee na te denken om investering van de school naar 
beneden te brengen.  

School stelt voor: 

• dat de opbrengst van de lichtjesloop naar de ouderraad gaat. De ouderraad kan de 
middelen veel soepeler inzetten dan de school zelf (bij een school is dit strikt 
geregeld).  
 

• Schoolfeest: die opbrengst zou ook naar de ouderraad kunnen gaan.  
 
 

• Marsepeinverkoop/truffelverkoop: starten na de herfstvakantie en tot 12/11 
(lichtjesloop). Die winst zou de school willen reserveren voor extra muros 
activiteiten. 
 

• Wafelverkoop zou veel later op het jaar georganiseerd worden (februari – vlak voor 
de vasten). Ook die winst zou naar de extra muros activiteiten gaan.  



 

• Succes van de doeboxen van vorig jaar: dit wil de school graag terug organiseren, 
voor de paasvakantie. Ook dat zou exclusief gaan naar de extra muros activiteiten 
gaan.  
 

• Vastenactie doen: elk jaar doen we dat op de hele school – dat gaat naar een goed 
doel (Rikolto).  
 

Ter verduidelijking: de middelen die zo worden opgehaald worden niet ‘zuiver’ ingebracht 
voor de extra murosactiviteiten, maar voor hele schoolwerking. Meerdaagse uitstappen is 
gewoon een fijne kapstok om dat te verkopen. Maar elk kind zorgt er zo mee voor dat je die 
uitstappen ook zelf kan beleven wanneer jij in dat jaar zit. De activiteiten die een opbrengst 
naar de school laten gaan, worden ook georganiseerd en getrokken door de school.  

Disucssie:  

De ouderraad wordt dan ook gevraagd worden om een steentje bij te dragen (vanuit middelen 
die zij ophalen). Hanne vult aan dat we vroeger ook de kleuterschool sponsorden jaarlijks met 
centjes voor Sinterklaas. Zoiets kan dan ook voor sneeuwklassen. Maar als inkomsten 
verminderen, kunnen ook niet alle uitgaven op dezelfde manier gebeuren.  

Chiara: we wilden ook niet alles bij de ouders halen, we kunnen ook als ouderraad naar 
externe activiteiten zoeken waar we geld kunnen ophalen/verdienen om die in de school te 
steken.  

Jan en Muriel hebben uitgezocht bij een aantal mensen die een ‘toog’ bemannen in het 
Sportpaleis: dat is niet zo eenvoudig. Als je de opbrengst wil hebben, moet je een ‘toog’ op 
geregelde tijdstippen moet bemannen en daar is een wachtlijst voor. Als je dat maar één keer 
wil doen, moet je iemand kennen van wie het je het wil overnemen. Voorlopig nog niemand 
gevonden.  

Alternatieven kunnen ook, bv. buurtfeest? Zodat je ook centjes elders ophaalt.  

Joris: zeker niet de bedoeling dat we andere dingen moeten afschaffen of afbouwen. Het gaat 
ook niet over 10.000 € extra genereren, gaat over een signaal van de school. Men wil zien dat 
we extra middelen halen en waar we die aan besteden.  

Sophie: Briefjes voor verkoop kunnen kan naar alle ouders gestuurd worden (via e-mail). Of 
materialen van leerlingen per opbod verkopen, dan komt het vanuit de leerlingen. Als je het 
via social media verpreidt, dan ga je misschien nog verder (soort webshop). Mee te nemen 
naar het schoolfeest? 

Hannan wil wel eens vragen of LeBleu eens niet een standje van de school wil toelaten.  

 



Conclusie: veel ideeën. Volgende keer leggen Hanne en Jan een financieel plan voor voor dit 
werkingsjaar (welke activiteiten/welke verwachtte opbrengsten).   

 

g. Andere 

• Poesjenellen voorstelling: ook dat zou terug kunnen opgenomen worden. Ook dat 
zou dit schooljaar misschien terug kunnen opgenomen worden. Dat kan je wel 
opentrekken en misschien meer mensen op uitnodigen (bv. opnemen in 
Periodiekske). 
 

• Grootouderdag: 27/10: idee is dat er  gewandeld wordt. Graag om na de wandeling 
ook wat mensen om de koffie te zetten, uit te delen en opruimen. Wordt getrokken 
door: Chiara, Hanne, Zeynep en Anke.   
  

3. Financiële situatie  
1. KS: 6.905,66 € 
2. LS: 49.369,01 € + 461,10 € 

Vanuit de ouderwerking van de  kleuterschool is er vorig jaar de belofte gedaan om 2.400 € te 
sponsoren voor de speelplaats. We krijgen hiervoor een subsidie ook van CERA van 2.000 €. 
Het schoolbestuur sponsort ook ca. 11.000 € voor structurele werken of drainage.  

In de herfstvakantie beginnen die werken. Bedoeling is dat de speelplaats uitdagender wordt, 
met meer natuurlijke spelelementen en betere afwatering.  

Hoe komt de ouderwerking van de lagere school aan zoveel centen? Vroeger zat daar nog 
meer in, maar de ouderwerking heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd: tafels en stoelen 
in de refter, de keuken in de refter, gordijnen in de school. Maar daar blijft nog een mooie 
reserve.  

Bovendien verwachten we over enkele jaren, na de bouwdossiers, dat ook hier een vraag naar 
de inrichting van de speelplaats komt. Dan is het zeker handig dat er nog een goede buffer is.  

 

4. Schoolraad  

De schoolraad is de vergadering waarin de leerkrachten, ouders en leerlingen samen 
nadenken over de school. Nu we een ouderraad hebben, is de school ook verplicht om het 
advies van de ouders te vragen (bv. lestijden, openluchtklassen, bouwdossier, doorlichting). 
Dat doen we via de vergadering van de schoolraad.  

Er zijn twee ouders in vertegenwoordigd in de schoolraad. Dit zijn Femke en Chiara.  

 



a. Agenda volgende schoolraad 

• Verbouwing: in de grote vakantie is de openbare aanbesteding gepubliceerd. 1 firma 
heeft zich aangemeld. 4 dossiers (gebouw vooraan, Garittestraat 17, ‘nieuwe’ 
gebouw Garittestraat, klassengebouw). Totaalproject kost meer dan 5 miljoen euro 
exclusief BTW. 

Er is een vergadering geweest met architect en schoolbestuur. Firma die heeft 
ingeschreven zal opdracht niet krijgen. Het dossier moet opnieuw ingediend worden. Nu 
wordt het opgesplitst, in de hoop om met andere aannemers te kunnen werken.  

Bedoeling is wel dit jaar te starten, maar de prefabvleugel is een jaar opgeschoven 
(zomer 2023 afbraak en 1/9 in gebruik).  

  

• Organisatie van de buitenschoolse opvang (uren): wel mogelijkheid om huiswerk te 
maken, maar geen controle meer op het huiswerk. Er is wel toezicht. 

 

• Opstart kernteam Kleine Stan: suggestie vanuit het schoolbestuur. Groep van 13 
collega’s die voor de vergadering samenkomen ; 3 focusgroepen (taalbeleid, 
communicatie, gedrag van kinderen) 

 

 

5. Volgende vergaderingen ouderraad   
a. Agendapunten  volgende vergadering  

1. Financiële planning 2021 – 2022 
2. Lichtjesloop details 
3. Marsepein/truffelverkoop (?) 
4. Soepouders  

b. Data  
1. 20/10/2021, 20u15 
2. 20/1/2022, 20u15 
3. 20/4/2022, 20u15 

 

6. Varia 

Communicatie: Hannan geeft aan dat het in het verleden niet altijd duidelijk was als je 
helpende hand was waarin je betrokken wordt. Voorstel: na de vergadering wordt naar 
iedereen (ook helpende handen) mail gestuurd met de planning en oproep om te helpen in 
werkgroepjes.  



Met de ouderraad communiceren we vooral via mail. Een werkgroepje kan dan via mail of 
Whats’App verder afspreken. Bedoeling is dat er wel iemand van een werkgroepje aanwezig 
is op de ouderraad als het punt (bv. lichtjesloop/speelplaats/schoolfeest/…) besproken 
wordt.  

 

Soep: dat gaat ook doorgaan, vanaf november, kunnen we volgende keer nog bespreken.  
Oudercomité betaalde dat. Vroeger was er een beurtrol voor de grotere klassen om de 
groenten te snijden, enkele ouders komen dan helpen om er soep van te maken.  

 
  

 


