
Overleg ouderraad 12/09/2022

Aanwezig:

K1a Celine L1 Mariam, Jasmijn L5 Koen
K1b Ilse L2 Koen, Liesbeth L6 Annemarie
K2 Lissa, Manon,

Koen,
L3 Bart (verontschuldigd) Werkgroep

Groen
Mathias

K3 Ginny, Jeff L4 Dieter Werkgroep
Wijnverkoop

Annemarie

School Sigrid, Annick

Verslag:

Oproep 1: de kleuterspeelplaats heeft nood aan veilige kookpotten, als je er nog oude hebt staan,

breng ze mee naar de school.

Oproep 2: vaak hangt er een lijst met taken in de hal waar vrijwilligers hun naam kunnen bijzetten,

gelieve dit regelmatig te bekijken.

- Planning ouderraad

o Herfstwandeling:

▪ 16 oktober, meer details volgen.

▪ Bekijken of er geraken met openbaar vervoer mogelijk is.

o Het schoolfeest: zaterdag 18 maart

▪ Nieuwe aanpak is nodig omwille van nieuwe speelplaats, er is een werkgroep

van leerkrachten mee bezig.

▪ Samen openen op Dageraadplaats is een optie die is aangevraagd, wachten

op beslissing van de stad.

▪ De ouderraad zorgt voor catering en drinken.

▪ Het doel van het schoolfeest is in de eerste plaats ‘ontmoeten’, maar ook

fondsenverwerving is een wezenlijk aspect van de dag.

▪ Er wordt gezocht naar sponsoring van zaken in de buurt en bedrijven van

ouders.

▪ Gratis speelkraampjes voor de kinderen.

▪ Er wordt een oplossing gezocht zodat er elektronisch betaald kan worden.

o Kerstdrink: vrijdag 23 december, 15u30-17u30

▪ Wordt ook mee ondersteund door de ouderraad.

▪ Eten en drinken te betalen.

o De vergadermomenten van de ouderraad zijn ingepland voor de rest van het jaar.

Telkens op een maandag, we evalueren later of dit anders moet.

- Debriefing vanuit de schoolraad: vindt pas volgende week plaats, zie volgend overleg.

- Debriefing vanuit de werkgroepen

o Werkgroep Groen:

▪ Er is veel gebeurd in de zomer.

▪ Nog te doen: voetbalveld van houten bedekking voorzien in functie van

veiligheid en tevens iets te maken dat als buitenklas kan dienen (wordt

opgenomen door aannemer Groenman samen met ouders).

▪ Er moeten nog een aantal stukken aangeplant worden.



▪ Initiële raming was 40.000€, zal uiteindelijk wel meer kosten, ook de

onderhoudskosten zullen stijgen omdat er meer groen is.

▪ Er wordt gewerkt aan dossier klimaatpremie, werkgroep Groen kan

assisteren.

▪ Toekomstboom (boom die meerdere generaties kan overleven): zou samen

met de leerlingenraad uitgewerkt worden, eventueel met Google-forms voor

de keuze van de ouders.

▪ Toekomstplan over 10 jaar: grotere speelplaats door verdwijnen van Janneke

Maan.

▪ Ruimte naast het speelhuis, wat kan hier mee gebeuren? Leerlingenraad

neemt dit op.

▪ Vernieuwing kleuterspeelplaats: grootste nood is de boom die rot is. Gidras,

controleorgaan, heeft de speelplaats goedgekeurd, wel met een aantal

knipperlichten waaraan de komende maanden gewerkt moet worden.

▪ Twee regentonnen zijn niet voldoende, er moeten er meer komen. Mathias

bekijkt dit.

▪ Werkgroep bestaat op dit moment uit 16 leden. Een nieuwe oproep is nodig

om het vele werk gedaan te krijgen. Mathias bespreekt dit met Els.

▪ Het groenbeleid moet verder nauwgezet opgevolgd worden.

o Werkgroep Wijnverkoop:

▪ Op 4 oktober, 19u45, plant de werkgroep een wijnproeverij, daar wordt door

vrijwilligers een selectie gemaakt.

▪ Oproep om verkoopactie verder te verspreiden, ook buiten de school.

▪ Planning staat vast, oproep voor helpende handen bij het uitdelen volgt via

de whatsapp-groepen en de postmap.

▪ Hand-over opstarten om de continuïteit van de werkgroep te garanderen.

o Werkgroep Wel en wee:

▪ Deze werkgroep organiseerde eerder losse initiatieven, a rato van 1 keer per

semester met als functie het welbevinden binnen de school te verhogen.

▪ Soep op de dikke truiendag; wafels bakken, fuitsatés maken en uitdelen,

muziek in het kader van de warmste week … Het zijn een aantal voorbeelden

van events die in het verleden al zijn georganiseerd.

▪ Belangrijk is om telkens de haalbaarheid van de actie te bespreken met de

school.

▪ De acties van deze werkgroep zullen vanaf nu eerder geïnitieerd worden door

de ouderraad.

- Varia:

o Chocolade verlopen voor de sint?

▪ Conflicterend met de wijnverkoop

▪ Lastig product

▪ Eventueel overwegen om dit met Pasen te doen?

o Kunnen we iets doen met speelgoed dat te veel is?

▪ De vraag werd besproken.

▪ Er zijn voorlopig geen concrete acties gepland.

o Een ouderfuif kan georganiseerd worden, er wordt geprobeerd om de

geïnteresseerden – een soort van feestcomité – bij elkaar te brengen om een datum

en uitwerking voor te bereiden.



o Voorstelling ouderraad op de infoavond :

▪ De voorstelling was dit jaar eerder kort, terwijl er voor coronatijden ook

aandacht ging naar de werkgroepen.

▪ De twee grote werkgroepen (Wijn en Groen) worden nog eens voorgesteld

via de postmap en de nieuwsbrief.

o Overnachting K3:

▪ De overnachting voor K3 (vb. kasteelklassen) zijn weggevallen en dat vinden

vele ouders jammer.

▪ Sigrid kadert de beslissing die is genomen door de schoolraad. Een school

mag slechts een maximumbudget uitgeven aan meerdaagse excursies over

de verschillende jaren heen. Er is beslist om dit enkel vanaf L1 te doen.

Financieel wordt het ook alsmaar moeilijker om dit binnen een

aanvaardbaard bedrag te organiseren.

▪ Het is ook niet altijd evident om voldoende mensen te vinden die er mee hun

schouders willen en kunnen onderzetten.

▪ Alternatieven (vb. overnachting in de turnzaal) werden overwogen maar

werden niet weerhouden.

▪ Het is ook niet eenvoudig om alle ouders mee te krijgen in dit verhaal.

o Brooddoos voor kansarme kinderen, een initiatief dat in Gent is opgestart:

▪ De school heeft voorlopig geen weet van problematische situaties.

▪ Contacten worden gedeeld.

o Quizavond organiseren vanuit de ouderraad:

▪ Een quiz organiseren is veel en vaak moeilijk werk.

▪ Voorlopig wordt deze suggestie niet opgevolgd.

o Samenwerking met andere scholen in de buurt:

▪ Er is samenwerking tussen de directies van de verschillende buurtscholen,

maar een samenwerking van de ouderraden is nooit gelukt. De vraag is ook

of dit nodig is.

▪ Dit kan wel interessant zijn voor initiatieven rond informeren uit te werken.

Bijvoorbeeld een spreker rond cyberpesten, gsm-gebruik … Er lijkt een

gevoel aanwezig te zijn dat de ouderraad zich ook met dergelijke initiatieven

zou moeten bezighouden.

o Er moet nagedacht worden over manieren om de zichtbaarheid van de ouderraad te

verhogen. Onderaan vind je al de voorstelling van de werkgroepen Wijn en Groen.

Agenda volgend overleg – maandag 24 oktober, 20u:

- De financiën van de ouderraad; wat zijn de inkomsten en waar willen we dat ze voor gebruikt

worden.

- Opvolging catering en drank Kerstdrink.

- Wel en wee actie semester 1?

- Debriefing schoolraad

- Informatie vanuit de werkgroepen

- Opvolging feestcomité en ouderfuif

- Varia: stuur gerust agendapunten naar ouderraad@leefschooldedageraad.be

mailto:ouderraad@leefschooldedageraad.be





