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Verslag oudercomité 18 januari 2021 

Aanwezig: Leen Beuckelaers, Tine Stappaerts, Geert Claes, Hilde Van Raemdonck, 
Inne Dens, Ruben Huylenbroeck, Wiebke Matsch, juf Tinneke, meester Dieter, juf 
Hilde, Ellen Heerinckx, Annelies Baeck, juf Liesbeth, Wendy Ramaekers, Jonas Van 
Esch 

1. Nieuws	van	de	school	
● Juffen en Meesters 

o Juf Lieselot is bevallen van zoontje Sig 
o Juf Annelore is terug uit bevallingsverlof, maar besmet met corona. Ze blij= afwezig deze 

week, maar mag terugkeren als ze 3 dagen symptoomvrij is.  
o Juf Wendy (1e kleuter) en juf Griet zijn nog enkele dagen in quarantaine 
o Juf Chandrika is terug, nu in het eerste leerjaar 
o Nieuwe juf Steffie vervangt juf Annelore, vanaf 25/1 in andere school 
o Geen interim voor juf Wendy, woensdag normaalgezien terug, Qjdelijk juf Hilde en juf 

Mirthe 
o Juf Hilde terug, maar kan nog niet teveel springen :-) 
o Juf Lieve op pensioen 1 februari, volgende week vrijdag is er een kleine afscheidsviering 

met de kinderen 
● Luizen in 4 van de 6 klassen 

o Er komt weinig feedback van ouders na mailtje om te checken en te melden 
● Schoolraad 

o Plein + Klim-Op Holsbeek-Dorp + Klim-Op Nieuwrode 
o ontbinding 1 april, nieuwe schoolraad per school 

● Kinderen ophalen: efficiënter bij hevige regen of sneeuw? 
o Kleuters kunnen onder afdak blijven, lagere school ook ergens onder afdak 

● Zwemles/turnles kleedkamer 
o Meisjes geven een grens aan van privacy bij omkleden, maar toezicht van leerkracht blij= 

nodig. In gesprek gaan met leerlingen. 

2. Werkgroepen	
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3. Activiteiten	
Soep op school 

● Soepcentrale Schaffen kan elke vrijdag leveren, coronaproof in kommetje met aparte lepel, 1eur 
per porQe. Potjes & lepels worden terug meegenomen, dus geen afval. 

● Hoe zit het prakQsch?  
○ Door corona eten ze in de klas, slechts beperkte Qjd 
○ Afwas: wie moet dat doen? In de eetzaal is ook bv. geen water om af te wassen, kan dat 

hygiënisch. 
○ Voedselagentschap moet vooraf controle doen, betalend (175eur jaarlijks) en daarna 

regelmaQg opnieuw. 
● Moet het oudercomité dit betalen? Als de school dit moet verrekenen, is er erg veel administraQe. 

○ Een hele Qjd geleden werd oa. chocomelk afgescha= owv administraQe.  
● Is hier veel vraag naar? Eens een winter testen, en dan evalueren? 
● Conclusie: goed idee, maar prakQsch te moeilijk haalbaar 

Tekeningentocht door Holsbeek 

● Kinderen maken een tekening en hangen die voor het raam, oudercomité maakt patroon met 4 
kaartjes om wensen in de bus te steken. 

● Thema carnaval in krokusvakanQe? 
● Reclame voor de school, oa website en QR-code ( hkps://nl.qr-code-generator.com/ ) 

Aankoop speeltuig 

● Technisch directeur is komen kijken 
● Aankoop kan, maar moet op schors kunnen staan 
● Klinkers verder uitbreken mag niet, want doorgang voor brandweer nodig 
● Wiebke vroeg offerte aan bij 4 bedrijven, van 2 feedback gekregen, kan zeker binnen budget 

o Wendy & Jonas kennen Maarten Desaar, daar ook offerte bij aanvragen, leuk om iemand 
van in de buurt van de school te vragen? 

o Leen: ook offerte vragen bij firma Goede plaatste oa park Belle-Vue ( hkps://
speelprojecten.nl/projecten/scholen-kinderopvang ) 

● Voorwaarden 
o Iets waar veel kinderen op kunnen, met veel veilige mogelijkheden (klimmen, kruipen, iets 

met een touw en een katrol om schors op te takelen, ...), dus geen schommel of wip 
o Zorg voor een voldoende hoge borstwering op hoogte, zodat kindjes er niet over vallen 
o FacturaQe via school is aan 6% btw, via oudercomité 21% 

Oude gsm’s verzamelen 
● vanaf 25/1 tot 8/2, bus blij= 2 weken staan. Enkel gsm's, geen tablets 
● Geert stuurt email rond naar ouders, reclame op Facebook 
● Via GoodPlanet hkps://www.goodplanet.be/nl/gsm-inzamelacQe-op-school/  
● Doel: leerlingen leren dat we in consumpQemaatschappij veel weggooien 
● Tip: hoe de data van uw gsm halen (instellingen > terug naar fabrieksinstellingen) 
● Facebook/website bericht wat op school ingezameld wordt: 

o inktcartridges 
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o dopjes van flessen 
o lege bakerijen 
o (beperkte opbrengst, maar vooral MOS-visie) 

Kledinginzameling 

● Is afgezegd owv Corona 
● niet dit schooljaar, prijs 2dehands is fel gezakt 
● Geert probeert nog eens rond april 

4. Financieel	
● Er staat nog veel geld open wat gespaard was voor een nieuw speeltuig. In afwachQng van de 

renovaQe van blok B + heraanleg van de speelplaats zoeken we een tweedehands speeltuig. 

5. MOS	
● Kunnen er meer bomen geplant worden? De speelplaats is erg veel verhard.  

Mogelijke oplossing aangezien betondallen worden omhoog gestoten door boomwortels: dallen + 
fundering opbreken en vervangen door schors (ontharding) 

● Er bestaan subsidies voor ontharding 

6. Veiligheid	&	verkeer	
● Kegels terug wat vaker plaatsen 

o Ellen zet ze vaak aan de ingang en haalt ze weer weg 's ochtends en 's avonds 
o Mensen die voor de kegels sQlstaan even aanspreken 

● Het verkeersbord is moeilijk zichtbaar, lijkt wat gedraaid te staan 
o Kunnen we het bord wat draaien? Eens aan de gemeente vragen, liever een groter bord! 

● Idee: tekeningen van de kindjes achter de ruitenwisser steken 
o Zoals enkele jaren geleden 
o PosiQef proberen benaderen, regelmaQg herhalen 
o Of: tekening van op kaartje oudercomité terug enkele keren afdrukken en wat uitleg bij 
o Ook grootouders proberen bereiken 

● Idee: zijn de parkeerplaatsen aan school nodig? Kunnen we de parking niet helemaal afsluiten? 
o Dan zijn de dwarsparkeerders allemaal volzet met juffen, geen achteruitrijders meer 
o Proefproject voor 2 weken proberen? 

● Idee van schoolstraat blij= leven 
o Leen sprak even persoon van ruimtelijke ordening van gemeente aan, straat lijkt ideaal 

voor fietsstraat.  
o Schoolstraat is moeilijker (30min voor school afgesloten - hkps://www.poliQe.be/5365/

nieuws/fietsstraat-schoolstraat-speelstraat-en-woonerf-kent-u-het-verschil ), oa parking 
nodig, toegang voor juffen 

o Holsbeek plant heraanleg Klein Langeveld 
● Veel maatregelen zullen de hardleerse chauffeurs niet deren, enkel als er een agent staat, kent 

iedereen de regels 
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7. Varia	
● Nog kleuterkleding welkom voor de opvang ea. 

○ Zwembroeken  
■ voorstel: enkele zwembroeken aankopen als er geen gevonden worden 
■ oproep op Facebook zeken, Tinneke gaat ook mailtje sturen 

○ Onderbroekjes, sokken en joggingsbroekjes (soepele broekjes) voor K0 & K1, vooral voor 
jongens 

● Whatsapp groepen 
○ K0, K1 nu Wendy => tot einde schooljaar 
○ L1 niemand (Ellen Beens?) 

● Volgend jaar terug kalender oudercomité maken, met iets nuvg op achterkant (vb kaartje 
schoolomgeving) 

Graag volgende keer terug op  (gewoon opdagen is prima, afzeggen is niet nodig)  

● Dinsdag 23/2/2021 
● Donderdag 25/3/2021 
● Maandag 3/5/2021 
● Dinsdag 8/6 of woensdag 9/6/2021 
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