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Vergadering 16/09/2021 

 

Wendy Vanderlinden, Geert Claes, Hilde Van Raemdonck, juf Hilde, juf Marieke, juf Mia, Wendy 
Ramaekers, Tine Stappaerts, juf Tinneke 

Welkom 

Het schoolbestuur was aan het vergaderen op school. Lut van het schoolbestuur komt zich even 
voorstellen. Iedereen stelt zich even kort voor. 

Er is een voorstel om het schoolbestuur eens uit te nodigen voor een volgende vergadering. Ze 
zouden dan ook meer info geven omtrent het erfpacht. Het oudercomité is ook steeds welkom om 
topics naar boven te brengen die dan door het schoolbestuur besproken kunnen worden. 

Schoolnieuws 

Aantallen: 67 kleuters + 15 instappers die nog bij gaan komen in de loop van het jaar. Dit is +/- zelfde 
aantal als vorig jaar, er is een lichte daling. 

Startcijfers 

K0 10 (hier komen nog kleuters bij en schuiven er ook door naar K1) 
K1 16       
K2 18  L3 23    
K3 23  L4 26    
L1 24  L5 26    
L2 26  L6 22    

 

Schoolreglement: Het schoolreglement is lichtjes aangepast. Er zijn wettelijke aanpassingen gebeurd 
en verder enkel wijzigingen i.v.m. de voor-en naschoolse opvang. 

Opvang: 
De prijs is gestegen van 1€ naar 1,5€ per begonnen uur. Op woensdag stopt de opvang om 13u00 en 
vrijdag om 17u00. 
De opvang wordt in de ochtend verzorgd door juf Sigrid en juf An. In de avond door meester Jean en 
gedurende het eerste uur van de opvang ook door juf Annabel. Meester Jean is nieuw, de gemeente 
had voor deze positie een vacature uitgeschreven.  
Onze school is vragende partij om de opvang door een externe firma te laten organiseren. Ze heeft 
reeeds contact gehad met 3 verschillende organisaties maar die willen geen individuele offerte 
maken voor één enkele school. Wel indien we dit vanuit verschillende scholen in de gemeente 
samen willen organiseren. Een samenwerking met bv stekelbees is dan mogelijk. Dit zou dan eerder 
vanuit de gemeente opgestart en opgevolgd moeten worden. De gemeente kon dit een tijdje 
geleden niet budgetteren. Misschien ondertussen wel? Wie kan eens horen? 
De opvang zou wel op de school blijven doorgaan. 

Momenteel blijven er weinig kinderen in de opvang, nog steeds omwille van corona. Maar we 
verwachten dat dit gaat veranderen in de loop van dit schooljaar. 

Acties: 
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Eind vorig schooljaar stelden we de vraag om te laten weten wanneer welke acties plaats zullen 
vinden (geldinzamelingen etc) om zo niet in mekaars vaarwater te komen. 

 Oktober: actie tekenfund (tekeningen maken die gemaakt worden door de kinderen en dan 
op bv een brooddoos/turnzak/… gedrukt worden) 

 November: boekenbeurs 
 December: welzijnszorg (bv speelgoedinzameling, soep,…) 
 Februari: vastenactie: 3-jaarlijkse pakistanactie 
 Maart: paasbloemen verkoop 
 Juni: onder voorbehoud: kippenfestijn/take-away (nog niet vermelden op de agenda 

aangezien het nog niet vast staat.) 

Feedback vanuit ouders:  ouders gaven indertijd reactie dat tekenfund nogal duur was.  
Het was ook heel commercieel en weinig fun. De website zelf stimuleert de competities tussen de 
klassen waardoor er druk op de kinderen en ouders gezet wordt.  
Sommige kinderen hadden hun tekening nog niet af, kan hierop gelet worden? 
Er is op elke actie kritiek. De acties blijven vrijblijvend. 

Kalender 

Bart (van Wendy V.) heeft hem gemaakt. Hij is al heel leuk geworden. Benieuwd hoe is hij is als de 
foto’s erop staan. 

Kunnen we een leuke tekst geven voor de maand januari “We wensen jullie een mooi 2022” We 
stemmen voor de quote van juf Mia met vermelding van juf Mia, die in januari 2022 op pensioen 
gaat:  
Het jaar moet niet perfect zijn om fantastisch te zijn. Juf Mia  

Voorstel om de kalender pas in oktober te laten starten aangezien we hem toch pas eind september 
bezorgen. Hij loopt dan door tot oktober 2022, weliswaar zonder activiteiten in oktober 2022 maar 
zo kunnen ouders toch al dingen noteren op oktober 2022. 

Ouders samen brengen 

Gaat er nog een spaghetti-evenement of zo door?  
Dit mag niet in de keuken. Een fuif kan eventueel wel.  

KWB organiseert 20/11/2021 een wandeling en vraagt of we willen aansluiten. Het is nog niet 
duidelijk wat er dan van ons verwacht wordt. Dat zal o.a. afhangen van de maatregelen van het 
betreffende moment. Gedacht wordt om eventueel een standje open houden, zoals in het verleden. 
Het zou een wandeling zijn voor klein en groot. Er wordt nog meer info gevraagd. 

Aansluitend een fuif? Dat lijkt moeilijker aangezien we wandelen met ons gezin. Qua babysit en 
praktische organisatie is het dan niet evident. Organiseren we het niet beter op een ander moment. 
Is het wel een goed signaal, in t kader van corona om vanuit een schoolcontext (er is een link met 
onze school) een fuif te organiseren terwijl er nog steeds gevraagd wordt om een mondmasker aan 
te hebben bij het afzetten/ophalen aan de schoolpoort? We bekijken dit nog verder in de loop van 
het schooljaar of en wanneer we een fuif kunnen organiseren. Voorlopig leggen we nog geen datum 
vast.  

Pré-corona hadden we oudercafés waarbij we bepaalde klasgroepen samen gezet hebben. Op 
woensdag is t Veldeke normaal gezien open (momenteel nog niet, maar de bedoeling is om dit 
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toekomstgewijs terug te doen.) De opkomst was variabel. Soms waren er veel, soms weinig ouders 
aanwezig tussen 6-15. Het idee van per klas te splitsen was vooral om veel mensen te bereiken. 
Zelfde feedback als bij de fuif: geven we geen raar signaal als we aan de schoolpoort nog met 
mondmasker staan. Maar dan wel vanuit ‘oudercomité (link met school ) zonder masker op café 
gaan. Voorlopige planning: eentje tussen krokus en Pasen en een tweede na Pasen. En dan voor 
ouders van alle klassen, geen split per klas meer. Dit hadden we indertijd gedaan om meer 
betrokkenheid en opkomst per klas te krijgen. Natuurlijk houden we rekening met de dan geldende 
coronamaatregelen. 

Het is niet evident om nieuwe ouders aan te trekken voor het oudercomité. Een fuif, een oudercafé 
is een goed moment om nieuwe mensen te zien en aan te spreken. Het is dus belangrijk dat we zo’n 
contactmomenten blijven organiseren. 
Kleine noot: Het jeugdhuis is blij met de ouderen.   

Kledinginzameling 

We doen dit jaar terug een kledinginzameling. Het wordt op school opgehaald op 11/10/2021 
Opgelet: op 08/10 is er geen school. En 4,5,6 oktober zijn L1 en L2 weg.  
Er mag ook speelgoed (uitgezonderd boeken en puzzels), keukengerei, borden, werkende 
elektronica enz. ingezameld worden. 
Binnen brengen mag in de kleutereetzaal (chirolokaal) er wordt zolang mogelijk buiten gegeten en 
bij slecht weer kunnen de kleuters in de grote eetzaal terecht.  

Speeltuig 

Joris, onze preventie adviseur is bezig met de firma te contacteren. Ze moeten zelf ter plekke komen 
om alles nog eens na te meten en te zien of alles correct ingepland kan worden. Maar we krijgen de 
firma heel moeilijk te pakken. We blijven ermee bezig. 

Fruit  
Jonas bevestigd dat (normaal) het fruit start op woensdag 6 oktober. Ondertussen definitief 
bevestigd. 

Contract met de spar. Eddy van de spar is op vakantie. Het zal met hem besproken worden.  
De afgelopen jaren liep moeilijk qua afspraken en betalingen. Jonas heeft uitgelegd dat we een 
nieuwe start nemen. We hopen dat dit goed komt. 
Zodra de facturen binnen komen, gaat dat naar de financiële cel (elke dinsdag en donderdag).   
Misschien eens horen wat er mis gegaan is; of er effectief facturen onbetaald gebleven zijn. Principe 
van betalingen uitleggen (dat ze naar de financiële cel gaan die vervolgens betalen). 

Extra vraagje i.v.m. het afzetten van het fruit. Dat gebeurde op dinsdag om 16u30, mag dit nog 
steeds gebeuren? En waar? Dit mag nog steeds en in de keuken. 

Tof dat er al briefjes zijn terug gekomen. Er staan ook een aantal namen op van kandidaat 
schilouders. 

Tinne zal nu veel woensdagen aanwezig zijn. Jonas kuist ondertussen het huis   

Mag er lettersoep in de voorleesweek (20 tot 28 november). Wordt nagekeken.  

Betaalt het oudercomité nog steeds de groenteschotel met cocktailsaus en de laatste woensdag 
indien we meer dan 30 woensdagen fruit voorzien: ja, er is hiervoor budget. 
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Varia 

Jonas:  

 Is er al meer info omtrent wanneer Juf Ludwine terug zal komen. Juf Ludwine zal waarschijnlijk 
hopelijk volgende week terug komen. 

 Er was wat commotie/ongerustheid bij ouder van L5. Er was ongerustheid dat alle deuren 
gesloten zijn want er is een kind door het raam gekropen (werd vroeger opgehaald door een 
ouder).  
Nee, de deuren zijn gewoon open. Enkel de poort is op slot maar die kan aan de binnenkant 
geopend worden met de knop. En via de bel kunnen ouders iemand te pakken krijgen die de 
poort vanop afstand kan openen. Dit was gewoon een grapje. 

 Komend weekend(18-19/09) is er groeifeest voor 7 kinderen uit L3. Ze zamelen onder andere 
ook dopjes in voor blindengeleidehonden. Er mag sowieso een oproep gedaan worden voor deze 
inzameling (Ellen vroeg ook reeds via WhatsApp om extra reclame te maken voor de 
dopjesinzameling op school).  

Wendy R.:  

 hoeveel kinderen laten we toe per klas: kleuterklas max 27 lagere school max 26  
 Schoolfeest: het schoolfeest is afgelast, is er al een nieuwe datum voorzien? Nog niet.  
 Sfeer in L6: er zijn problemen met bepaalde kinderen die zowel tijdens de lessen/speeltijd/na 

school de sfeer onder druk zetten en pesten. Dit is al jaren bezig. Voor een aantal kinderen 
weegt dit mentaal heel zwaar door. Hun hoop is gevestigd op juf Ludwine. Is de school hiervan 
op de hoogte, dat dit zo zwaar weegt? 
De school is op de hoogte van de aanslepende problematiek. Ze zijn hiermee bezig, het hele 
team is betrokken. Er is momenteel ook een nultolerantie i.v.m. negatief gedrag. Ouders en 
kinderen zijn ook steeds welkom bij het team. 

Hilde V.: geen varia maar wel even melden dat het fijn is om nog eens fysiek samen te zitten. We 
horen ook meer wat nieuws van school. Er is nu ook wat te melden. 

Juf Tinneke: Er is wat onduidelijkheid i.v.m. de data van de vergadering. Kan 23/11 verschuiven naar 
30/11? Ja, dit moet dan aangepast worden op de kalender (Bart) en de website (Ruben). 

Tinneke (Jorn): De kinderen die ’s middag (alleen) naar huis mogen geraken niet van de speelplaats 
af. De kleuters zijn vroeger weg waardoor er geen juf meer is om open te doen. Juf Valerie zal open 
doen voor de kinderen die ‘s middags (alleen) naar huis mogen.  

Volgende vergadering: woensdag 20/10/2021 om 20u00 op school (indien het mag) 


