
 

VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITE 

DINSDAG 21 november 2017 

Schoolteam:  Laura Prins: Sietske Dries: Wendy en Lene 

Ouders: Yvette, Griet, Yoeri, Paul, Ann, Linda, Ruud,   
Fanny,  Lien, Griet, Ruud, Erlyn 

Verontschuldigd: Ellen, Kris, Linda 

 

1. Woordje van het schoolteam: 

Verbouwingen 

- Met de verbouwingen,  die nu echt van start zullen gaan in de Keizerstraat, neemt de drukte 
in de Prinsstraat enkel maar toe. Op dit moment is het al heftig, de leerkrachten godsdienst 
geven les in de klassen, Sietske zit met 25 leerlingen in een veel te kleine klas, op de 
speelplaats is het heel pittig en gaat het enkel drukker worden. Er is nu een zo goed mogelijk 
schema opgesplitst om speeltijden op te splitsen,  maar er is ook nood aan rustigere tijd om 
te eten voor de kinderen.  

Omdat het logistiek gezien echt niet anders kan, moet het fietskasteel fietsvrij worden. Op 
die manier kan dit een open refter worden en een stille klas voor tijdens de speeltijden. 
Tijdens de pauze zouden er dan 2 leerkrachten op de speelplaats zijn en één in de open 
refter. Een open refter houdt in dat de kinderen van 4 – 5 – 6  tijdens de middagstudie zelf 
kunnen bepalen wanneer ze gaan eten en hoe lang, dit kan 5 minuutjes zijn maar ook 
langer. Daarbuiten kunnen ze dan gaan spelen.  Op een bepaald moment gaat er een bel 
zodat kinderen die nog niet gegeten hebben, herinnerd worden dat het het laatste moment 
is om te gaan eten.  Leerlingen van 1-2-3 eten nog in de gewone refter. 

Na de werken in de Keizerstraat wordt het fietskasteel een mooie ruimte met twee 
verdiepingen, hiervoor wordt ze zo gezellig mogelijk gemaakt. Er komen verschillende 
plekken om te zitten (niet enkel tafels en stoelen) zodat het eetgebeuren een fijne 
gelegenheid wordt en niet enkel iets dat moet.  

Wat dan met de fietsen? Deze zouden vanaf anderhalve week voor de kerstvakantie niet 
meer in de school gestald worden.  Het schoolteam beseft zeer goed dat dit niet ideaal is, 



 

maar het gebrek aan ruimte en de drukte die dit meebrengt op de speelplaats, de onrust die 
dit veroorzaakt en de druk op leerlingen en schoolteam primeert hier.  Logistiek kan het niet 
anders dan de fietsen buiten de school te plaatsen. Op dit moment is er nog geen concrete 
plaats om de fietsen te stallen.  De fietsenstalling voor de school zou ideaal zijn maar deze 
plek staat altijd vol met fietsen van studenten.  Maandag 27 december komt er iemand van 
de stad in verband met verkeersveiligheid kijken naar de situatie in de Prinsstraat. Er wordt 
dan ook meteen gekeken naar de beste plek om de fietsen te stallen.  

- Aan het OC wordt gevraagd om het OC-materiaal dat in het fietskasteel staat te verplaatsen 
(binnen het fietskasteel, Lene weet waar het het beste komt.). Ann en Griet gaan dit 
volgende woensdag doen. Griet mailt Kris hier nog over omdat hij zeker weet wat allemaal 
van ons is.  

Toiletten: 

- De toiletten blijven een groot probleem. Alles verdwijnt (in de toiletten) zeep, papier, soms 
spullen van kinderen. Dit is al jaren een gevecht.  Daarom zijn er nu bij voorbeeld 
papierdispensers besteld met een rem, zodat een hoop toiletpapier afrollen toch een aantal 
acties vergt. Daarnaast gaat er nu tijdens de speeltijden één persoon bij de toiletten staan 
tot de problemen zijn opgelost. Dit blijkt de enige oplossing.  

2. Activiteiten: 

Kerstmarkt 15 december op de Dries: 

Er zijn dit jaar geen partytenten voorradig van de stad. We zijn nog op zoek naar 2 
partytenten (kleintjes). Deze zouden op 14 december op de kleuterschool moeten geraken. 
Griet doet nog een extra oproep.  

- Er wordt ook gevraagd of de verlengkabels en de bain-marie-ketels nog eens gebruikt 
mogen worden. Griet mailt Kris hierrond. 

- Hulp:  

o Er worden nog helpende handen gezocht  voor vrijdag 15 december in de 
voormiddag om op te zetten, een handige papa is altijd welkom, handige mama’s 
natuurlijk ook!  

o Ann zegt dat Emma zeker wel weer wil schminken en Yvette geeft aan dat Nadia ook 
graag helpt. In de oproepbrief naar ouders gaat er ook staan dat broers of zussen 



 

ook mogen helpen. Als hier nog niet genoeg helpende handen door gevonden 
worden, doet Griet nog een oproep.   

 

Kerstfeestje Dries op donderdag 21 december: 

- Een aantal ouders zouden hier moeten helpen met croques te bakken. Van in de 
voormiddag tot ongeveer half twee.   

 

Evaluatie sluiting street art project:  

- Het was een beetje stressen door de sluiting die vroeger gedaan was en eten dat daardoor 
niet op tijd klaar stond, maar het was super gezellig en met de ervaring die we nu rijker zijn 
zeker eens voor herhaling vatbaar.  

 Kerstsluiting: 

- Deze zou in twee keer gebeuren, de kinderen treden voor elkaar op, en bij de echte sluiting 
treden de kinderen op in de kapel van de universiteit. Telkens per klas en als een klas klaar 
is, worden die kinderen terug naar de school gebracht en komt de volgende klas. Op die 
manier zijn enkel de ouders het publiek in de kapel. Dit voor de sfeer en gezelligheid. Hier 
wordt aan het OC gevraagd om mee de kapel in kerstsfeer te brengen.  

   

Wafelverdeling:  

- Deze is goed verlopen! 

  

Filmavond: 

- Michael (papa van Veery en Merlin) heeft het idee om een filmavond in te richten 
uitgewerkt en bespreekt dit met ons. Zowel de kostprijs (huren goede beamer, sabam 
rechten,…) als de beste plaats om dit in te richten, enz… worden besproken. We vinden dit 
interessant, vooral het idee om dit voor de ouders te organiseren.  Er wordt voorgesteld om 
de avond op  vrijdag 2 maart te laten doorgaan. Het idee dat iedereen zijn stoeltje (of ander 
zit iets meebrengt) vind ook iedereen leuk.  Op de volgende vergadering in Dries wordt er 



 

gekeken of Dries genoeg verduisterd is . De beamer die gehuurd zou worden, zou ook bij 
mindere verduistering goed werken.  We zijn als OC erg blij met dit goed uitgewerkte plan.   

Quiz: 

- Als we in maart een filmavond doen, dan kan de kwis eventueel in mei.  Dit natuurlijk als we 
geen fuif doen (op het einde van vorig jaar waren we hier nog niet uit). 

  

3. Verkeersveiligheid:  

Leien: 

- Er zijn verdere gesprekken geweest met de aannemers van de Leien, OC Kleine Jacob, ons 
OC en buurtcomité stadscampus.  Het was een moeilijk  overleg waar de hete aardappel 
steeds werd doorgeschoven, maar uiteindelijk is er beloofd dat er 1 veilige oversteekplaats 
zou zijn voor fietsers vanaf 27 november. Dit aan de Vondelstraat / Paardenmarkt. Nu is het 
te hopen dat ze dit ook werkelijk gaan doen. Als deze oversteekplaats inderdaad veiliger is, 
gaat de school dit naar de ouders communiceren als de aan te raden plaats om de Leien 
over te steken. Er wordt aan de ouders gevraagd om zeker te melden moest de 
oversteekplaats toch niet verbeterd zijn.   

Prinsstraat: 

- Volgende week maandag komt er iemand van de stad om de verkeersveiligheid in de 
Prinsstraat en het ontbreken van het zebrapad te bespreken. Yvette, Griet en Paul zullen 
samen met Laura aanwezig zijn. Ook wordt er dan meteen het probleem van de 
fietsenstalling besproken.  

 

4. Rondje 

- Ruud:  

o Wegens studies zal Ruud er pas terug bij zijn in februari. Veel succes Ruud! 

o De balletauditie voor de Notenkraker zorgde voor erg veel spanningen bij de 
kinderen uiteindelijk werden gewoon alle jongens gekozen.  De school heeft hier 
niet veel vat opgehad .   



 

- Laura 

o Prieeltje afbreken wanneer gebeurt dit? Is uitgesteld naar donderdag. Paul en Justin 
doen dit. 

o Dranghekken,... van wie zijn die? Waarschijnlijk van werkmannen die ze vorig jaar 
hebben laten staan. Er wordt er 1 bijgehouden, het andere gaat weg.  

- Kleuterschool: 

o op ons carnavalbal zouden wij ook graag een theater later komen. Normaal gezien. 
500 a 600 Euro kost, kan dat uit ons potje komen? Wij vermoeden van wel, Griet 
stuurt hier een mailtje rond naar Kris.  

- Erlyn:  

o Is er al een politieagent langs geweest voor uitleg in verband met stelen? Neen, het 
antwoord van de politie was dat ze hier geen tijd voor hadden. Voorlopig is er ook 
niets meer gestolen, maar de kans dat dit terug gaat gebeuren is groot. 

- Griet: 

o Het loopt toch niet altijd zoals het hoort met de Pokemon kaarten.  Sietske vertelt 
dat dit een project van een groepje uit haar klas was. Als het misliep, dan zou het 
terug gedaan zijn met Pokemon kaarten op school. Daarom dat ze dan nu ook weer 
worden afgeschaft. Dit wordt gecommuniceerd in de klassen door de zelfde 
leerlingen die zijn gaan vertellen welke regels er aan verbonden waren.  

- Yvette: 

o Meester Thomas is afwezig? Ja hij is er twee weken tussen uit. Het is erg moeilijk om 
vervanging te vinden.   

- Yoeri:  

o De optocht rond Street Art op de kleuterschool was erg leuk. 

 

  



 

 

Volgende vergadering: 

We zijn nog op zoek naar iemand die deze wil voorzitten. 

Lien zorgt voor iets lekkers. 

Dinsdag 19 december 20-22u. DRIES: Iedereen van harte welkom 


