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Verslag Algemene vergadering 1 februari 2021 

Aanwezig 

 Directie: Dirk 

 Schoolteam: Lin, Kathleen, Lindsay, Glenn 

 Kern Oudervereniging: Pieter, Nele, Bart 

 Ouders: Tjalling, Kristiaan, Gwen, Elke 

Verslag vorige vergadering 

Geen opmerkingen bij het verslag van de vorige vergadering 

Agendapunten oudervereniging 

Onderhoud speelplaatsen, samenwerking ‘Groenman’ 

• Korte inleiding: speelplaatsen zijn 2 zomers geleden heraangelegd. De plannen hiervoor zijn getekend 

door Groenman. Een onderhoudsplan werd echter nooit opgenomen in het budget. 

• Het onderhoud door Krinkels & Manus laat te wensen over, hierdoor willen we dit met de ouders deels 

op ons nemen. Dit zouden we doen in een co-creatie met groenman, op voorwaarde dat er goede 

afspraken gemaakt worden met alle betrokkenen (Groenman, Krinkels, Manus en ouders) over wie wat 

doet. 

• Voorstel van Groenman: 

o Initiële situatie bekijken 

o Plan van aanpak opmaken wat er nu moet gebeuren 

o Plan van aanpak opmaken voor latere werken 

o Eenvoudig onderhoudsplan opmaken. Verdeeld in zones om aan te duiden wat er moet 

gebeuren en wanneer dit moet gebeuren 

o Prijzen: 

     * rondgang + opstellen plannen ± € 800 excl. btw (2 speelplaatsen) 

     * Co-creatie € 40/u excl. btw, per dagdeel 

• We gaan moeten bekijken wie wat gaat doen. De werkdagen van krinkels / Manus worden nooit op 

voorhand ingepland. Maar we kunnen ze wel zeggen wat ze moeten doen 

• Opmerking Bart: Is dit financieel haalbaar, gezien de sterk verminderde inkomsten in 2020 en 2021 

o Nele: Afhankelijk van de wafeltjesverkoop 

o Dirk: Moet haalbaar zijn met de koekenrekening. Aankoop van planten/materiaal kan eventueel 

via het officiële budget gaan. 

• Opmerking Lin: Is het nodig dat Groenman tussenkomt ? Met de ouders moet dit perfect lukken. 

o Pieter: Bedoeling is dat de ouders dit inderdaad gaan uitvoeren maar met (een eenmalige) 

ondersteuning van Groenman 

 Besloten dat we verder gaan met Groenman. Pieter gaat dit verder opnemen. 

Wafeltjesverkoop 

• Een “normale” wafeltjesverkoop zal dit jaar moeilijker zijn (bv deur-aan-deur of familie) 

• Voorstel van Pieter om dit online te doen (wafeltjes.be) 

• Pieter heeft een simulatie gedaan en dit zou 10% extra winst opleveren 

• Online betalingen zijn mogelijk op wafeltjes.be, maar daar kunnen we geen gebruik van maken vermits 

we geen vereniging zijn. 

• Overschrijving of Payconiq zijn wel mogelijk 
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o Als elke doos afzonderlijk via payconiq besteld zou worden, dan houden we nog 2% extra winst 

over (wat uiteraard niet gebeurt) 

• Heel uitzonderlijk nog de mogelijkheid om via de leerkracht te bestellen en cash te betalen. 

• Bestellingen zullen nog steeds via school gebeuren. De levering zal volgens de dan geldende 

maatregelen gebeuren. En op de lagere school zoals vorig jaar 

• Wanneer: Verkoop 22/02 -> 04/04 

Levering in week van 26/04 

• Pieter en Nele kijken het papierwerk ivm Payconiq na. 

• We gaan digital reclame maken, om de mogelijke verkoop te vergroten. Om dit te ondersteunen zullen 

we extra velden toevoegen om de verkoper toe te voegen. 

• Is de gebruikelijke incentive (cinema ticket voor +10 dozen) nog nodig ? Is er een alternatief ? Vorig 

jaar € 310 aan cinema tickets. Misschien dit jaar een doel voor de hele school zetten en dit bedrag voor 

de school gebruiken? 

 Schoolteam legt dit voor aan de collega’s en koppelt terug aan de kern 

 

Aankomende activiteiten 

Schoolfeest 

• Verplaatst naar de vergadering op van 04/02 

Kinderfuif 

• Voorzien voor 23/04 

• Op school organiseren zal niet mogelijk zijn (enkel mogelijk in code groen) 

• Online organiseren ? 

o Wat met Sabam ? €40  

o Zal er genoeg interactie zijn ? 

o Glenn’s radio tijdens de eerste lockdown was een groot succes dus online fuif  

o We zouden een snack pakket kunnen verkopen 

o Glenn & Maarten hadden al plannen om een dj-set te streamen. 

o Eventueel als vervanging van het schoolfeest 

o Wordt meegenomen naar de vergadering van 04/02 

Quiz 

• Gaat dit jaar niet door 

Agendapunten schoolteam 

 Schoolraad 

• Elke school met verplicht een schoolraad hebben. Deze raad bestaat uit de oudervereniging, buurt & 

schoolbeleid. 

• Dit mag ook lokaal georganiseerd worden, binnen dezelfde gemeente en op hetzelfde niveau. Vandaar 

dat er besloten is om een schoolraad te creëren binnen de 72 basisscholen van het stedelijk onderwijs 

• Deze raad is enkel een advies orgaan, maar het beleid is verplicht om bep. beslissingen eerst voor te 

leggen aan de schoolraad. Aan de andere kant moeten de vragen van die de schoolraad heeft, altijd 

beantwoord worden. 
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• Timing: 

o Kandidaturen moeten binnen zijn ten laatste op 28/05 

o Verkiezingen in maart 

o 1e vergadering is voorzien voor mei 

o Kandidatuur is voor 4j 

• Ruth: Extra toelichting & Vragen 

o Agenda wordt bepaald door netwerkdirectie 

o Minimaal 2 vergadering per jaar 

 Opmerking Pieter: Wat als er advies nodig is ? Dit advies moet binnen de 21d gegeven 

worden. Op deze manier kan het vergaderritme heel hoog worden 

o Wat is het nut van buurtbewoners in de schoolraad ? 

 Afhankelijk van de topics 

 Worden geselecteerd op basis van locatie. 

o Hoe bepalend is het advies van de schoolraad ? 

 De schoolraad is vooral een klankbord 

 De vragen die worden gesteld door de schoolraad moeten antwoord krijgen 

o Wat is de doelstelling voor het aantal deelnemers . 

 4 personen per groep  (op een totaal van 72 scholen) 

o Wat heeft de schoolraad de laatste verwezenlijkt ? 

 Laatste jaar geen gemotiveerde groep 

 Ruth gaat dit navragen 

 

 Smartschool 

• Vanaf september 2021 wordt smartschool het verplichte communicatiekanaal voor de scholen. 

• 2/3 van de ouders hebben hun account al aangemaakt / geactiveerd 

• Slechts 20 leerlingen hebben een account 

• Vraag van Lin: Kan de oudervereniging helpen om iedereen aangemeld te krijgen ? 

o Hoe kunnen we dit organiseren ? 

 Waren de ouders er zich van bewust dat hun kinderen ook een account hebben ? 

 Het zijn meestal niet de doorsnee ouders hebben die problemen hebben met 

informatica 

 Is het een mogelijk om de documenten te vertalen ? 

 Online sessies houden om ouders te helpen ? 

 Stappenplan: 

1. Opnieuw onder de aandacht brengen 

o Bundel ouders en kinderen scheiden. 

2. Online sessies voor ouders die hulp nodig hebben (Pieter en Bart willen hierbij 

helpen) 

3. Fysieke opvolging 
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Varia 

 Kathleen 

  Het circulatieplan om de kleuterschool zorgt voor problemen bij slecht weer. Er wordt altijd een shortcut 

  genomen door de ouders om een gevaarlijke plaats voor de creche te vermijden (uitschuiven). 

  Er liggen nog matten op de lagere school die hiervoor gebruikt kunnen worden. 

 Dirk neemt contact op met Ludo om de matten in de kleuterschool te krijgen 


