Verslag vergadering OR
10 december 2020
Aanwezig : Bram S, Mathieu D, Delphine C, Pieter VC, Inge VC, Hans B, Kristoff O, Griet V,
Eline L, Lore S, Tineke D, Tugba A, Tim G, Jynse C, Mounya D, Karen W
Leerkrachten : /
Directie : Kathy, Didier
Verontschuldigd: Ruth H, Lore T, Charlotte R, Joke J
Notulist : Lore Sterckx
Agenda
- Evaluatie koekjesverkoop
- Fluo-actie
- Terugkoppeling vanuit de schoolraad
- Stand van zaken ‘Pimp je speelplaats’
- Opstart ontbijtactie
- Oproep werkgroep communicatie
- Varia
1. Koekjesverkoop:
-

-

-

Koekjes zijn verdeeld door de ouderraad en meegegeven met de kinderen. De
betaling is digitaal verlopen en dat ging vlot. Er is voor ca. 8.000€ verkocht en dit
geeft ca. 3.600€ opbrengst.
Er zijn nog een aantal mensen die moeten betalen. Die koekjes zijn al wel
meegegeven met die kinderen: op de zak is vermeld dan dat het nog niet betaald is
en de mensen zullen verwittigd worden als dit nog niet in orde is.
Bij de kleinste kleuters zijn de koekjes naar de klas gebracht, voor de derde
kleuterklas en eerste leerjaar kunnen de kinderen ze zelf komen halen in de turnzaal.
Tip: Enkele zakken voorzien voor mensen die geen zak bij hebben. De zakken van
KBC waren te klein.
Bestelbriefjes zelf bijhouden en niet meegeven, dan weten we welke koekjes al
afgegeven zijn.
De meeste koekjes waren vrijdag al weg, alles is tamelijk vlot verlopen.
In de lagere school zijn de koekjes vrijdag ook naar de klas gebracht, behalve de
grote bestellingen, die werden afgehaald in de kerk.
De opsplitsing kleuter/lager was goed, zodat niet iedereen op dezelfde locatie moest
zijn.
Volgend jaar best één dag rekenen om de koekjes klaar te zetten (evt. al in de klas)
en pas de volgende dag laten ophalen of meegeven. Nu was al een deel van de
koekjes op donderdag verdeeld.
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Aan leerkrachten vragen om de briefjes niet weg te gooien (ook bv. omdat er een
telefoonnummer op staat – die staat niet op de klaslijst).
Digitale betaling is gemakkelijker te controleren en sneller op te lijsten: dit kan de
komende jaren behouden blijven.
Aandachtspuntjes in draaiboek zetten om mee te nemen voor volgend jaar.

2. Fluo-actie
-

-

Sponsering via Kristoff zijn bedrijf. Volgende gadgets zijn besteld:
o Fluo-zaken voor spaken op de fietsen (er zijn er 1.000 besteld): die zijn voor
de fietsers.
o Fluo stickers voor voetgangers zijn nog niet toegekomen: die zijn verloren
gegaan bij de post.
Hopelijk kan alles volgende week uitgedeeld worden.
Fluo-actie is nu in de klassen individueel gebeurd met 2 juffen in fluo. Daar zijn dit
jaar geen foto’s van genomen omdat het geen gezamenlijk gegeven was.

3. Schoolraad (maandag 07/12)
-

-

-

-

Doel: Communicatie tussen ouders en school in 2 richtingen verbeteren. Er zijn veel
zaken besproken in de schoolraad.
In de school een bevraging doen naar de ouders omtrent communicatie.
Inbreng van ouderraad voor schoolraad was nuttig.
Iemand van de lokale gemeenschap is gestopt met de schoolraad. In de schoolraad
zitten ouders, lokale gemeenschap (mensen die een band met school, bv. oud
directeur) & schoolbestuur. Ze zijn nu op zoek naar iemand die de lokale
gemeenschap kan vertegenwoordigen. Wie iemand kent mag het aan Bram laten
weten.
Als iemand interesse heeft om zich op te geven om de vergaderingen in de toekomst
bij te wonen of wie wil instaan als back-up voor mensen die verontschuldigd zijn, kan
hij/zij ook contact opnemen met Bram.
Vraag: Is er een comité in de omgeving van de school, waaruit iemand interesse
heeft om aan te sluiten bij de schoolraad? Bv. Buurtwerk of dienstencentrum, maar
het mag ook ruimer gezien worden.
Ouders weten niet altijd goed waar ze info kunnen vinden over de school. Dat moet
duidelijk gemaakt worden.
Alle communicatie die vanuit de klas verloopt, zal vanaf volgend jaar voor alle
klassen hetzelfde zijn (bv. Klasbord in kleuterschool). Sommige zaken moeten nog
verbeteren, maar ze zijn er mee bezig. Vanuit de ouderraad mag hierover feedback
komen zodat daarmee kan rekening gehouden worden.

4. Pimp je speelplaast (Mathieu)
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Voorbereidingen op de kleuterschool zijn gestart voor het plaatsen van 2 bomen
(wintereiken) op de kleine speelplaats. Die worden normaal dit weekend gepland
want 14/12 is de deadline van Stad Gent.
Voor de lagere school wordt aanvaard dat de werken gestart zijn, hiervoor zal een
voorschotfactuur voorgelegd worden. De plateau voor het amfitheater is gegoten.
Morgen wordt de speelbuis geleverd. De speelberg zal verder afgewerkt worden
begin januari.
Foto’s van de werf op de facebook zetten: zeker naar aanleiding van de
koekjesverkoop laten zien wat we met de opbrengst doen.
Kostprijs:
o voor speelberg lagere school: 11.250€.
o voor kleuters: 2.500€. Een deel van de kosten van de lagere school zal via de
kleuters gefactureerd worden zodat we aanspraak maken op de subsidie van
de stad Gent.
o Kristof heeft voor wat korting gezorgd via Ebema (560€ korting in totaal):
hiervoor moet een klein reclamebordje opgehangen worden aan de speelberg,
zal een bezoekmoment van Ebema georganiseerd worden en moet er een
lovende recentie geschreven worden. Mathieu doet dit.
Dit project is vlot verlopen en snel gegroeid: dat is positief!
Dit onderdeel zal dit schooljaar nog kunnen afgerond worden, maar het kan de
komende jaren nog uitgebreid worden.
Er zal wel een bepaalde opvolging nodig zijn. Dat kan gedeeltelijk door de leerlingen
en anderzijds door de ouders gebeuren. Hiervoor moet misschien een plan
uitgewerkt worden wie, wat, wanneer doet (bv. beurtrol opstellen).
De ‘Kollebloem’ was in september nog op papier: voor elke vakantie zal die digitaal
verstuurd worden. Dan kunnen er ook meer foto’s in opgenomen worden.
Mathieu za een tekstje opmaken voor in de Kollebloem.

5. Ontbijtactie (Pieter)
-

-

21 maart als datum geprikt. Werkgroep: Pieter, Delphine, Hans, Tineke, Griet, Lore,
Tim en Tugba.
Aankondiging in de Kollebloem van december! Dat moet dan uiterlijk dinsdag 15/12
aangeleverd worden. Doorsturen naar Kathy (directie.kleuter@sintlievenkolege.be).
Wanneer moeten we de actie afsluiten voor bestelling aan leveranciers? Zoeken op
uitnodiging van 2 jaar geleden, zie Google Drive. Er wordt afgesproken om 2 weken
op voorhand de strookjes binnen te brengen:
o 8 februari verdelen van de strookjes
o 1 maart strookjes binnen.
Mensen aanspreken die kunnen sponsoren, bv. soja-drankjes, chocolade voor
chocolademelk… Evt. oproep doen aan de vorige ouderraad. Het is wel
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gemakkelijker om een bedrag gesponsord te krijgen i.p.v. producten. De vraag kan
ook opgenomen worden in de Kollebloem.
Van de sponsors wordt het logo vermeld. Er kan op voorhand een sponsorboekje
gemaakt worden met per vakje een bedrag dat ze kunnen aankopen om op die plaats
vermeld te worden.
Het is beter om van deur tot deur te gaan bij de zelfstandigen voor sponsoring, per email is het moeilijker om mensen te bereiken.
Kristoff probeert ca. 500€ aan sponsors te zoeken binnen zijn kring.
De sponsoring is een extraatje voor de school, de ontbijtpakketten worden eigenlijk
gemaakt met de betalingen van de ouders.
Mogelijke sponsors: Lotus, Lu, Alpro,…
Kan er een soort flyer voor de sponsors gemaakt worden zodat zij die in hun
boekhouding kunnen gebruiken?
Vorig jaar waren er 414 volwassen-pakketten en 317 kinder-pakketten besteld. Dat
waren ca. 190 bestellingen.
Voorstel om een Metrokaart aan te vragen als school (vroegere Macro) waarmee je
zaken goedkoper kan aankopen. Die kan ook gebruikt worden voor het schoolfeest
e.a.
Begin januari met de werkgroep nog eens samenkomen. Te bespreken: wat zit er in
het pakket, wie doet wat,… Afspraak woensdag 6 januari online meeting.
Kathy geeft nog door wat er met de opbrengst gedaan wordt.

6. Werkgroep communicatie (Bram)
-

-

-

Visibiliteit van de ouderraad!
Enkele doelstellingen: Tekstje maken voor de website (pagina van de ouderraad),
publicaties door ouderraad herlezen,…
Oproep om deze werkgroep te vullen. Kan eventueel een ondersteunende functie zijn
voor andere werkgroepen -> bv. foto’s naar één iemand doorsturen, die ze bundelt en
publiceert.
In iedere werkgroep moet gedacht worden aan de communicatie en dit wordt best in
het draaiboek opgenomen.
www.canva.com : handige website om affiches of posters te maken, Delphine kan
hiermee werken en wil hier wel iets mee doen. Voor de ontbijtactie gaat Delphine
hiervoor al eens kijken.
De ouderraad kan tekst/foto’s aanleveren aanleveren aan juf Kristien, zij kan dit op de
website zetten.
Sociaal actief blijven maar dit ook blijven promoten zodat de ouders dit weten.
Eventueel een bepaald budget hiervoor vrijmaken binnen de school zodat we ook
iemand van de school hierbij kunnen betrekken.
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Niet iedereen bekijkt de facebook pagina of website van de school. Er wordt
voorgesteld om enkele foto’s van de projecten in de klasgroepen van de juffen te
krijgen, dan bereik je de ouders sneller.
Proberen naar één systeem te gaan dat voor iedereen hetzelfde is (bv. elke klas
hetzelfde platform).
Oproep voor bijkomende visibilteit los van de digitale weg. Eventueel kan een bord
aan de ingang van de school geplaatst worden om reclame te maken voor bepaalde
activiteiten. Voor de kleuterschool kan dit nuttig zijn, voor de lagere school wordt dit
misschien minder snel gelezen.
Telefoonnummer aan Bram bezorgen indien interesse om in deze werkgroep verder
te brainstormen.
De school kan ook eens nadenken wat de ouderraad kan betekenen voor hen.

7. Varia
-

-

-

-

-

-

Zwarte pieten op school waren heel zwart: misschien mee gaan in het beeld van de
media en roetpieten maken.
We zijn met de ouderraad lid geworden van het VCOV. Ze hebben een infotheek met
allerlei documentatie i.v.m. participatie, verzekering, tips, voorbeelden uit de
praktijk,…Via volgende link kunnen ook ouders zich registreren en koppelen aan de
account
van
de
ouderraad:
https://www.vcov.be/registreer/oudervereniging?ref=33713
Er is iemand die de lagere school wil sponsoren met 150€. Idee om koekjes of
boterhammen te geven of gratis soep te leveren aan bepaalde kinderen die het
moeilijk hebben thuis. Dit is zeker welkom! Dergelijke vragen mogen aan Didier of
Kathy gericht worden. De vraag zal doorgespeeld worden aan de directie.
Frisdrank tijdens bepaalde activiteiten wordt minder goed ontvangen bij de ouders.
Tijdens gewone schoolactiviteiten wordt dit inderdaad niet gestimuleerd; er zal op
gelet worden om dit ook te doen bij buitenschoolse activiteiten.
De vraag wordt gesteld om kegels te zetten aan de voorzijde van de kleuterschool
zodat hier niet kan geparkeerd worden met de auto, zodat er meer plaats is voor de
fietsen. Eventueel meer controle door de politie? Verkeersinfrastructuur nog te
bespreken.
Mondmaskerplicht tot 200m rond de school: worden hier (verkeers)borden voor
uitgehangen? De school mag dit zelf niet ophangen, dus dat zou aan de Stad
gesignaleerd moeten worden. Bij het binnenkomen van de lagere school wordt daar
wel aandacht aan gegeven. Didier zal hiervoor een e-mail sturen.
Porblematiek van plaatsgebrek voor fietsers bij afzetten/ophalen van kinderen: Er zou
in de toekomst meer fietsenstalling voorzien worden aan het zusterhuis bij de
kleuters. Dat moet nog bekeken worden in de bouwplannen. De verharde zone aan
de Ernest Van Havermaetestraat wordt momenteel ook nog gebruikt als speelplaats
dus hier kan voorlopig geen extra fietsenstalling voorzien worden. Eventueel de
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groenzone rechts van de poort hiervoor benutten? Is het een optie om een banner te
hangen aan de voorzijde van de fietsenstalling om te vermijden dat hier auto’s
parkeren?
Eventueel weer een werkgroepje ‘verkeer’ samenstellen om hier verder op in te gaan.

TO DO
Wie
Directie
Directie
Mathieu
Directie
Pieter
Directie
Werkgroep ontbijt
Werkgroep ontbijt
Directie kleuter
Directie lager

Wat
Opvolgen betalingen koekjesverkoop
Fluo gadgets uitdelen en foto’s nemen
Recensie schrijven over Pimp je
speelplaats voor Ebema en Kollebloem
Foto’s van de vorderingen van Pimp je
speelplaats op Facebook zetten.
Aankondiging ontbijtactie voor vermelding
in Kollebloem aan directie bezorgen.
Verdeling strookjes ontbijtactie
Sponsors zoeken
Volgende afspraak

Wanneer
Week 51 (14/12 tot
18/12)

Uiterlijk 15/12
08/02/2021
06/01/2021 (online)

Doorgeven aan werkgroep ontbijt wat er
met de opbrengst van de ontbijtactie zal
gebeuren.
Informeren bij Stad gent voor signalisatie
mondmaskerplicht.

Volgende afspraak: nog te bepalen via e-mail (volgende keer 19u30 bestuursvergadering en
20u00 algemene vergadering)

