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Aanwezig: Geert, Hilde, juf Lieselot, Wendy, Tine, Annelies, Wendy 

Verontschuldigd: Juf Tinneke (positieve zelftest) 

Nieuws van de school gebracht door Geert gebriefd door juf Tinneke 

➢ Fruit: Start terug na de paasvakantie, de helpers hebben reeds een mail ontvangen. 

➢ 5 mei komt de schoolfotograaf 

➢ Er zal nog een oproep komen voor helpers voor het fietsexamen van L6 op 15/06/2022 

➢ Er zijn nog geen Oekraïense kinderen aangemeld in onze school, wel in de gemeenteschool 

in Nieuwrode. 

➢ We verzamelden 65 rugzakken voor Rugzak vol Dromen 

➢ We verkochten +/- 300 paasbloemen. 

--- 

Speeltoestel 

Het speeltoestel staat op de planning voor na de Paasvakantie. Het oudercomité heeft zijn aandeel 

klaar liggen, we wachten op de school voor het plaatsen van de bestelling. 

Klusdag 

Deze werd altijd georganiseerd op de laatste zaterdag van de Paasvakantie. De school heeft de 

laatste klusdagen zelf gedaan omwille van corona. In principe zouden we terug kunnen mee helpen, 

maar gezien dat dit reeds binnen 2 weken is zullen we dit deze keer terug over slaan. Te bezien of de 

school dit alleen blijft doen in de toekomst of terug hulp nodig heeft van het oudercomité. 

Corona/schoolcultuur/betrokkenheid: 

Mogen de kleuters al terug op de speelplaats opgehaald worden nu corona nu wat minder is?  

Nee, dit schooljaar behouden we de huidige maatregelen (afhalen aan de poort, kleuter per kleuter). 

Het was vroeger niet zo overzichtelijk als leerkracht. Nu is het veiliger (wegglippen van kinderen). 

Leerkrachten zijn nog steeds aanspreekbaar, het is wel moeilijker als ouder, de drempel is groter. 

Ouders voelen zich minder betrokken bij de school en minder welkom. 

We zien een verband tussen  hoe je als school uitreikt naar ouders (ben je beschikbaar aan de 

schoolpoort cfr Juf Greet vroeger). Juf Tinneke doet dit ook met een leerkracht. Wat positief ervaren 

wordt. Vroeger voelden we ons meer betrokken, hoorden we meer wat ons ook een transparanter 

gevoel gaf.  

Er werden vroeger meer kleine nieuwtjes gedeeld, sommige ouders wisten bv niet dat juf Hilde op 

pensioen ging. Misschien kan de nieuwsbrief wat ludieker gemaakt worden. Met kleine weetjes en 

feitjes.  

We missen de leuke kleine contactmomenten als ouders. 

De instappers krijgen foto’s (via besloten wijze) wat wel helpt bij de betrokkenheid. 

Vraag: welke cultuur wil je op school?  

We hebben als ouder het gevoel dat de schoolcultuur vroeger warmer was. De school heeft in het 

verleden gezegd dat de school wil dat de ouders en omgeving betrokken zijn. Wij voelen dat echter 

niet, we voelen eerder een grens tussen de school en de omgeving. 
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We mogen de leerkrachten sowieso aanspreken. Maar toch voelen ouders meer afstand en een 

drempel. 

Een ander voorbeeld: Bij het ophalen in de opvang komt telkens opnieuw dezelfde vraag: “Wie zijn 

uw kinderen?” De kinderen en ouders zijn niet gekend. Ook dat soort zaken maken mee het beeld 

van de school. Meerdere ouders hebben die feedback al gegeven. 

Ook de leerkrachten missen dit wel (de infoavond in het begin van het schooljaar), het gezicht van 

de ouder bij het kind. 

WhatsApp groepen 

Dit wordt als ouders positief ontvangen. We hadden gehoopt dat deze ook als kanaal gebruikt 

konden worden voor het oudercomité. Maar in de praktijk wordt er weinig gereageerd op de 

oproepen van het oudercomité. 

Nieuwe leden oudercomité 

Vraag voor oudercomité blijft: hoe komen we aan nieuwe leden? 

Er is een opendeurdag geweest om kleuters aan te trekken. Gelijkaardig aan de opendeurdagen in 

het middelbaar. Andere ouders waren niet geïnformeerd. Het had leuk geweest als we als 

oudercomité dit geweten hadden en vertegenwoordigd waren geweest met bv een standje. 

We verwachten dat de school onze back-up is bij nieuwe ouders. O.a. vroeger bij de infoavonden, 

toen werd ook het oudercomité naar voren geschoven. 

Vervanging bestuur: Tine is haar laatste jaar op deze school. Nieuwe mensen die mee in het bestuur 

willen zijn welkom, niet alleen om Tine te vervangen maar ook als kandidaat voor de andere 2 

postjes. Ruben, Annelies en Wendy overwegen dit. 

Quiz: er is quasi gesmeekt geweest voor helpers. We zijn een aantal goede helpers kwijt omdat ze 

naar het middelbaar gegaan zijn. 

Er zijn veel minder drankkaarten verkocht. Het was ook vroeger gedaan. Naar de toekomst toe 

moeten we opletten dat er betere afspraken zijn i.v.m. de medewerkers. Krijgen ze een aantal 

consumpties gratis of is alles betalend? Gelijklopend met het schoolfeest (een bonnetje per shift). 

De helpers vonden het wat chaotisch. Er moesten bitterballen gebakken worden maar er was geen 

olie. De handdoeken waren op een bepaald moment onvindbaar.  

Het was wel een leuke quiz. 

Oudercafé: er was eigenlijk maar 1 keertje dat echt succesvol was, bij de anderen was de opkomst 

beperkter. We moeten terug zien hoe we toch ouders terug kunnen groeperen.  

Varia 

• Annelies: gaat naar de schoolraad 

• Positief – oversteken juf die fietsers en ouders tegen houdt; de verkeerssituatie is verbeterd. 

• Hoe nieuwe vrijwilligers vinden? Voorstel: een soort informeel ontmoetingsmoment 

organiseren waarop ouders mekaar kunnen zien. Als we dat dit jaar nog doen voor de 

kleuters waarvan de meeste in coronatijden gestart zijn. Zo kunnen ouders mekaar eindelijk 

eens leren kennen. Voorstel datum 11 mei van 20u00-22u00 
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Het beste zou zijn als van het oudercomité zeker de ouders met nog een kleuter aanwezig 

zijn. Dus hiervoor een warme oproep. 

Einde van de vergadering: 22u30 

Volgende vergadering: 4 mei 2022 om 20u00, hopelijk terug in het leraarslokaal 

 


