
 

 
  
 

Sint-Stanislascollege, KOBA VZW – Nooitrust 4, 2390 Malle – BE 0447.911.059, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 

 

Verslag ouderraad 10/01/2023 
 

Aanwezig: Sasha, Femke, Heleen, Koen, Hanne, Tine, Pieter, Annelies, Zeynep, Jolien, juf Sara, juf 

Ilse, directeur Mark 

Verontschuldigd: Thomas, Chiara, Kenny  

Aan iedereen een gezond 2023!  

1. Evaluatie van  

a. Poesjenellen:  

i. Schitterend verhaal, heel leuk gespeeld, zo’n zaken maken het leuk om een 

kind op Kleine Stan te hebben.  

ii. In tweede opvoering is een pauze ingelast, dat was een heel goed idee voor 

zowel de toeschouwers als voor de opbrengst.  

iii. Shiften waren heel goed ingevuld: op korte piekmomentjes heb je veel 

mensen nodig, maar daarna sta je zeker met genoeg mensen 

iv. ‘werfpintjes’ werkten eigenlijk heel goed. Geen negatieve opmerkingen. 

Zouden we kunnen verder zetten op andere activiteiten.   

 

b. Grootouderwandeling kleuters:  

i. Heel leuk, heel veel positieve commentaren van de grootouders 

ii. Koffie, thee, sapjes, koekjes: heel goed, er waren iets minder wandelaars dan 

vorig jaar waardoor er overschot was. Die kunnen we gebruiken voor het 

ontbijt. 

iii. Als je hier koffie begint te zetten om 8u30, dan ben je net op tijd klaar – dus 

zeker niet te laat starten met koffie zetten.  

 

c. Voorleesweek: 

i. In alle jaren uitgevoerd 

ii. Door andere weken in kleuter en lager was er wat verwarring (geen indicatie 

of iets kleuter of lagere school was op het briefje).  

iii. Organisatorisch niet eenvoudig om iedereen die wilde een plek te kunnen 

geven, ook al waren er vast tijdstippen (begin van de dag, einde van dag). Dit 

moet volgende keer wat beter voorbereid worden in de school zelf. Kleuters 

werden soms per groepje gezet per taal.  

iv. Er waren heel veel enthousiaste ouders, wat heel goed is, maar je zou ook 

ouders moeten kunnen weigeren.  

v. Zeker voor herhaling vatbaar, ook in de  moedertaal.  

 



 
 

 
 

 

 

2. Planning  

a. Pannenkoeken 

i. Gepland op 2/2 (donderdag) 

ii. Willen we dit uitbreiden naar de lagere school? 

1. We vragen aan ouders van kleuterschool en van 1e, 3e en 5e leerjaar 

om pannenkoeken te bakken voor de school, maar iedereen mag 

eten.  

2. Op briefje wel zetten dat zelf iets voorziet als je kind een allergie 

heeft. 

3. Geen koekje of 2e fruitje voorzien.  

4. Jolien maakt het briefje (25/1) en briefjes lagere school mogen naar 

Femke – van de kleuterschool naar Heleen (die Jolien brieft). 

iii. Kleuters: in de turnzaal, lagere school: microgolf buiten zetten en op de 

speelplaats. Gepland in de namiddag, om 13u30 (kleuters en lagere school). 

Mark vraagt aan Els om een planning te maken.   

iv. Jolien inventariseert of er nog suiker is en koopt aan wat er nodig is (300 

nodig voor lagere school).  

v. Femke coördineert op de lagere school (Annelies komt helpen), Jolien op de 

lagere school (Zeynep komt helpen). Hanne doet oproep naar ouders om te 

komen helpen (+ mailadres + telefoonnummer). Afspreken om 13u. Eén 

extra microgolfoven nodig (Hanne). 

 

b. Ontbijt kleuterschool: 15/2/2023 

i. Carnaval van de kleuterschool wordt verzet naar vrijdag 

ii. Hanne vraagt bevestiging of de reservatie van de stad is doorgekomen. 

iii. Briefje doorgeven op 23/1/2023 + bestellingen doorgeven.  

iv. 8/2 briefjes binnenbrengen, enkel cash betalingen (Hanne vraagt na of we 

overschrijvingen accepteren naar de ouderraad).   

v. Ontbijturen: 7u30 – 9u30 

vi. Dinsdag 14/2 klaarzetten in de zaal → Sasha, Tine en Jolien. Leerkrachten 

voorzien ook versiering.  

vii. Hanne vraagt aan Verellen voor een prijs voor het ontbijt, liefst om 6u50 

ophalen, inclusief zakjes.  

1. Aanbod: 1 sandwich, 1 chocoladebroodje voor kinderen, 2 pistolets 

en 1 croissant voor volwassenen. 

2. Prijs: 6 € en 9€  

viii. Verder aanbod: kaas, vlees, hallal vlees, smeerkaas, choco, confituur, sapjes 

om te drinken, chocomelk, koffie, thee, melk, …  

ix. Helpende handen: Pieter, Heleen, Zeynep, Chiara, Thomas, Hanne. Hanne 

mailt nog voor extra helpende handen. 

 

c. Schoolfeest: 3/6/2023 



 
 

 
 

i. Eerste brainstorm nog niet georganiseerd, dat zou online gebeuren. Hiervoor 

mogen Tine, Jan, Pieter, Christophe en Kenny betrokken vanuit de ouders.  

ii. Is de bestelling voor de stad gebeurd? Mark vraagt na bij het secretariaat.  

iii. Met de veranderingen van de werken kan het schoolfeest op de locatie van 

de lagere school doorgaan.  

iv. Volgende bespreking op de ouderraad 31/3 

 

3. Bouwdossier: opvolging 

• De planning van de bouw is gewijzigd. Het verdere verloop is nog heel onduidelijk, 

daarom is er nog niet breed gecommuniceerd. Mark voorziet communicatie binnenkort 

via een brief én een infomoment.  

• Wat is er al wel geweten:  

o De vorige ouderraad heeft advies gegeven over het samenbrengen tot 1 locatie, 

dat is nu goedgekeurd door het schoolbestuur. Kleine Stan wordt dus 1 school op 

1 vestiging met 2 klassen per jaar.  

o Het grote probleem is het budget: de plannen waren vanaf de start onrealistisch 

begroot. Capaciteitsdossier is verlaten. Wachtgelddossier is aangevraagd in 2011, 

zou nu in 2023 goedgekeurd worden.  

o Vernieuwing van de klassen zou wel doorgaan, ingang via het appartement ook.  

• Dit betekent dat het secretariaat, zog en directie terug kan verhuizen naar 

Keizershoevestraat. Verhuis naar voorbouw terug, voorstel: 4/3/2023, vanaf 9u – 13u. 

Annelies regelt nog karren. Hanne stuurt mailtje voor helpende handen.   

• Na de krokusvakantie kan ook nog enkele keren de soep terug opgestart worden.  

 

 

• De ouderraad is bezorgd over de last die dit voor het team bezorgt, en wil heel graag 

mee kijken hoe we hen hierop eens kunnen ondersteunen. We stellen voor: 

o We nemen een voormiddagspeeltijd over van de lagere school en voorzien 

koffiekoeken voor de leerkrachten van lagere en kleuterschool.  

o Woensdag 25/1, van 10u- 10u30 nemen Jolien, Heleen, Sasha, Zeynep, Koen, 

eventueel Annelies van Jan, Hanne.  

o Wat voorzien we voor de leerkrachten: Jolien voorziet koffiekoeken van bij 

LeBleu.   

 

 

4. Scansysteem  

Vanaf volgende week wordt dit ingevoerd, informatie naar de ouders komt nog.  

 

 

5. Varia 

• De staat van de toiletten is blijkbaar ernstig: vieze dingen van andere kinderen in de 

toiletten, express rond de toiletten pipi doen, pestgedrag in de toiletten.  

o De toiletten worden dagelijks gereinigd, er is altijd bewaking bij de toiletten, de 

persoon die nu poetst brengt veel beter resultaat aan.  



 
 

 
 

 

• Is er een groot probleem met lege brooddozen in de school? In de kleuterschool valt het 

Mark op dat de brooddozen daar niet leeg zijn. In de lagere school is er veel sociale 

controle doordat de leerlingen in de klas eten – daar zijn ook geen meldingen van.  

 

Volgende ouderraad: 1/3 

 


