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Verslag Algemene vergadering 24 november 2020 

     Aanwezig 

 Directie: Dirk 

 Schoolteam: Annick, Ine, Mathias 

 Kern Oudervereniging: Pieter, Nele, Bart 

 Ouders: Gwen, Vicky  

Verslag vorige vergadering 

 Geen opmerkingen bij het verslag van de vorige vergadering 

Voorbije activiteiten 

 Filmavond lagere school 

• Ondanks de last minute aanpassing vanwege extra regels, is alles vlot verlopen. 

• Sommige films waren sneller gedaan dan verwacht (vroeger gestart en/of kortere 

pauzes), waardoor de kinderen op hun ouders moesten wachten op de speelplaats. Dit 

gaf veel lawaai in de klassen die nog film aan het kijken waren. 

• Vooraf inschrijven was ideaal, dit heeft grote drukte bij de aankomst van de kinderen 

vermeden. Als de leerkrachten dit zien zitten, willen we dit graag behouden. 

Agendapunten oudervereniging 

  Schoolstraat Thibautstraat 

• In het algemeen goed verlopen, zonder noemenswaardige incidenten met de buurt 

• Negatief puntje was het gewicht van de hekken, waardoor deze moeilijk te verplaatsen 

waren 

• Het organiseren van de schoolstraat was niet evident. Pieter heeft doelgericht ouders 

aangesproken voor deze (korte) periode. 

• Vermits het niet evident is om vrijwilligers te vinden voor een langere periode komt er 

voorlopig geen vervolg. Dit ligt nu terug in de werkgroep verkeersveiligheid 

• Raad vanuit het district als we toch de schoolstraat willen behouden: 

o Werken met een vaste groep 

o Ondersteuning van het schoolteam, maar hiervan heeft Dirk altijd gezegd dat 

dat niet haalbaar was. 

• District onderzoekt of het plaatsen van slimme verkeerslichten haalbaar is. (Dit was 

een idee van Dirk) 

 

  Overzicht financiën oudervereniging 

• Voorschot Groenhof werd teruggestort 

• € 360 winst op de filmavond 

• Zware kost gehad voor Sinterklaas 
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• Ondanks de lagere inkomsten in 2020 zijn de financiën nog ok. 

o Oudervereniging: ± € 5000 

o Koekenrekening: ± € 5000 

o Sponsorekening: ± € 950 

 

  Geldactiviteiten huidig schooljaar 

• De wafelverkoop gaat normaal gewoon door dit jaar. Misschien in een aangepaste 

vorm. Hiervoor gaan we afwachten tot na de kerstvakantie. 

• Hebben we nog extra inkomsten nodig dit jaar ? 

Zelfs er geen extra inkomsten zijn, is er genoeg reserve voor huidig en volgende 

schooljaar. 

Toch moeten we beginnen oppassen om niet in de problemen te geraken. 

• Indien de wafelverkoop niet kan doorgaan, is er het voorstel om een 

verjaardagskalender (of dergelijke) te verkopen. Dit zal besproken worden in februari 

   

Onderhoud speelplaatsen, samenwerking ‘Groenman’ 

• De gelande werken aan de speelplaats van 14/11 zijn niet kunnen doorgaan. 

• Er zijn ondertussen een heel deel problemen, waaronder putten in de kleuterschool en 

op  de lagere school mag de glijbaan niet meer gebruikt worden. 

(voor de glijbaan is ondertussen een werkbon opgemaakt) 

• Het is duidelijk dat Krinkels + Groenman niet goed gaat. 

• Het stedelijk onderwijs voorziet geen onderhoud van de speelplaats. Vroeger deden 

we dit samen met de mos-werkgroep. 

• Misschien kunnen we het onderhoud zelf doen, met ondersteuning van Groenman. 

Groenman wil dit in co-creatie doen. Zij tekenen uit, de ouders voeren uit. 

Is dit haalbaar ? Wat is de kostprijs en zijn de “extra kosten” wenselijk 

• Kunnen we een onderhoudsplan laten opmaken op kosten van het patrimonium ? 

• Pieter vraagt na bij Groenman: 

o Offerte voor onderhoudsplan 

o Offerte voor heraanplantingen 

• Planten zouden we eventueel met de oudervereniging kunnen aankopen. 

 We zullen dit allemaal op de volgende vergadering bespreken 

• Juf Yannick gaat zelf een boomplanten op de kleuterschool  
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Aankomende activiteiten 

Herfstactiviteit 

• Vanwege de corona maatregelen is deze activiteit niet haalbaar. 

• De leerlingen van het 7e jaar zijn nog steeds aan het oefenen. Misschien kunnen zij 

filmpjes maken die dan via een QR code opvraagbaar zijn, indien de ouders in hun 

eigen bubbel willen gaan wandelen 

• Misschien kunnen we een lente wandeling organiseren 

Kinderfuif 

• Vanwege de corona maatregelen is deze activiteit niet haalbaar. 

• Fuif wordt verplaatst naar 23 april 2021 

o Code groen: op school 

o Anders een online fuif 

Ine & Mathias vragen dit na bij de collega’s. 

 Bespreken op de volgende vergadering 

Agendapunten schoolteam 

Optreden kleuters CC 

• er was al beslist om het optreden ook dit jaar niet te laten doorgaan. 

• Vanuit het CC is er opnieuw de vraag gekomen om het optreden te verplaatsen naar 

april/mei. Niet enkel voor 2021 maar in het algemeen. Hierdoor kunnen we een vaste 

dag reserveren, dit is vanwege het “hoogseizoen” in maart niet mogelijk. 

• Vanwege alle andere planningen is enkel februari/maart haalbaar voor het 

schoolteam. 

Varia 

 Bart 

• Wat is er voorzien voor de sint dit jaar, vermits deze enkel digitaal mag komen ? 

o Lagere school: Sint zal klas specifieke filmpjes opnemen die zullen worden 

afgespeeld. 

o Kleuterschool: sint komt ’s nacht met een brief voor alle klassen. Dirk heeft ook 

een filmpje gekregen waarin de sint aankondigt dat hij niet naar school mag 

komen. 

  Dirk 

• Overzicht van de corona situatie op school: 

o Kleuterschool: 0 besmettingen 

o Lagere school: 2 leerkrachten en 2 kinderen, allen in de privé sfeer 

• Graag nog meer ouders in de vergadering. Liefst 1 ouder per klas. 


