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Aanwezig: Kristoff O, Bram, Pieter, Inge, Lore S, Sien, Frederik, Eline, Ole, Wouter, Kevin,
Sylvie
Verontschuldigd: Tim, Mathieu, Hamdan, eline B, Saar, Jynse, Katrien, Soetkin
Leerkrachten : Hilde, Ilse
Directie : Kathy, Katrien
Notulist : Lore Sterckx
Agenda
- Schoolfeest
- Eerste communie in 2e leerjaar en groeifeest
- Communicatie
- Pimp je speelplaats
- Evaluatie ontbijtactie
- Fincanciën
- Bevraging m.b.t. het gebruik van Gimme
- Verwenavond/afsluiter van het jaar
- Extra agendapunten van de ouders
- Schoolraad: geen agendapunt aangezien er geen vergadering meer geweest is
In het eerste deel van de vergadering werd de ouderraad opgesplitst in groepjes ter bespreking
van de agendapunten. In het tweede deel werden de agendapunten en de ideëen hierrond
samen besproken. In het slotdeel werden de aangehaalde vragen/agendapunten van de
ouders besproken, die per mail zijn gesteld n.a.v. de bevraging via Gimme. De vergadering
werd afgesloten met een drankje.
1. Schoolfeest
-

-

-

-

Het schoolfeest zal dit jaar doorgaan op de lagere school en vindt plaats op zaterdag
21/05/2022. Er wordt vanuit de school een ‘Forms’ gestuurd via Gimme om
ouders/sympathysanten op te roepen om te komen helpen met de organisatie.
De dag wordt verdeeld in verschillende shiften van één uur en ouders kunnen zich
inschrijven om één of meerdere schiften te komen helpen. Er is o.a. hulp nodig voor
het opzetten van het podium, de bar, de taartenbak, de opkuis,.. Er wordt voorgesteld
om de vrijwilligers te bedanken met een bonnetje per shift dat ze geholpen hebben.
De ouderraad kijkt om t-shirts te laten drukken of textielstickers te laten maken die
kunnen gebruikt worden om duidelijk te maken wie er aan het helpen is. Eventueel kan
dit aangevuld worden met petjes en/of fluo-hesjes. Kristoff wil hiervoor sponsoren.
De vorige vlaggen van de ouderraad zijn weg en er wordt voorgesteld om nieuwe
vlaggen met het nieuwe logo te laten maken.
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2. Eerste communie en groeifeest
-

-

-

-

-

-

De eerste communie zal vanaf nu doorgaan in het tweede leerjaar. Deze beslissing
is vanuit de parochie genomen. De eerstvolgende communie vindt plaats op 18 mei
2023 (Onze-Lieve-Heer Hemelvaart) en zal wellicht doorgaan in de kerk van
Wondelgem.
Er is vanuit de ouders van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar een dringende
oproep om hierover beter te communiceren vanuit de school. De geïnteresseerde
ouders en leerlingen zouden het fijn vinden als de eerste communie weer kan
gekoppeld worden aan de school en dat de voorbereidingen ook via of in de school
kunnen verlopen.
Hiervoor is de school echter afhankelijk van de goedkeuring van de parochie.
Aangezien er volgend schooljaar een nieuwe pastoor komt, wil de parochie zijn visie
hierover afwachten en kunnen er nu nog geen concrete afspraken gemaakt worden. Er
is door de parochie pas een info-moment voorzien in september 2022.
Er was normaal donderdag 28/04 een afspraak met de parochie, juf Brigitte en de
directie voorzien. Vandaag heeft de parochie laten weten deze te willen verplaatsen.
De geïnteresseerde ouders betreuren dit en wensen toch dit schooljaar nog samen te
komen met de werkgroep en directie om hierover al ideeën uit te wisselen.
De directie raadt aan om het ongenoegen over het verloop van de communie hogerop
te bespreken en de ouders via het mailadres eerstecommunie.gentnoord@gmail.com
hun vragen en opmerkingen voor te leggen aan de parochie.
Daarnaast wordt de vraag gesteld om bijvoorbeeld op diezelfde datum in de school
soort gemeenschappelijk groeifeest te organiseren voor alle kinderen van het
tweede leerjaar, over de grenzen van levensvisies heen. Op dat moment van
verbinding kunnen de talenten, toekomstdromen en vaardigheden van de kinderen in
de kijker staan. Het doel zou zijn om alle kinderen samen in het zonnetje te zetten en
bewonderen wat zij het afgelopen jaar geleerd hebben, bv. a.h.v. de
talentenmannetjes. Dit kan misschien ook gekoppeld worden aan een receptie op
school.
Er is vanuit de ouderraad een bevraging via Gimme gestuurd om te informeren naar
de wensen en noden van de ouders enerzijds en eventuele geïntereseerden om
hierover mee na te denken anderzijds.
o Er zijn tot nu toe 50 antwoorden binnengekomen. In totaal zitten er 71 (derde
kleuterklas) + 75 (eerste leerjaar) = 146 leerlingen in de doelgroep. Ongeveer
1/3e heeft dus gereageerd.
o Het grootste deel van degene die geantwoord hebben (43 van de 50), staan
open voor een gezamenlijk groeifeest op school.
o Voorlopig hebben er 11 mensen gereageerd die interesse hebben om hun kind
de communie te laten doen in 2023 en 6 mensen om hun kind de communie te
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-

laten doen in 2024. 2 personen gaven aan het nog niet te weten. De overige 31
betrokkenen geven aan geen communie te willen doen.
o Er zijn verschillende personen die willen meedenken voor een
gemeenschappelijk groeifeest op school. De ouderraad zal met hen contact
opnemen.
o Er werd ook gereageerd door ouders van kinderen die de afgelopen 2 jaar hun
communie gedaan hebben: de kinderen waren weinig betrokken, er was geen
link met de school, er waren geen juffen aanwezig, de vriendjes zaten niet
samen tijdens de viering en er was geen afsluitend moment voor kinderen en
ouders, wat in het verleden wel het geval was. Over het algemeen werd de
communie de vorige 2 jaren niet positief ervaren.
o Er wordt gevraagd of er ook iets gelijkaardigs kan georganiseerd worden voor
het vormsel in het zesde leerjaar, om hiervan ook weer een mooi
groepsmoment te maken.
Tenslotte hebben enkele ouders initiatief genomen en een voorstel gedaan voor een
overgangsmoment van het eerste naar het tweede leerjaar, waarvan de school
meteen gebruik kan maken om de praktische info over de lagere school (o.a. de rijen)
aan de ouders mee te delen. Er wordt voorgesteld om de kinderen in stoet van de ene
naar de andere vestiging te laten gaan, waarbij de ouders kunnen supporteren aan de
kant van de weg. Kathy en Katrien bekijken dit en proberen dit nog te realiseren eind
juni 2022.

3. Communicatie
A) Klusjesdagen
- Er wordt een lijst opgesteld waarin zowel voor de kleuterschool als voor de lagere
school de klusjes worden vermeld die de directie graag zou zien gebeuren. Per klusje
wordt vermeld hoe dringend het is en/of de klus eenmalig of wederkerend is.
- Er wordt gevraagd of de directie de huidige oplijsting kan aanvullen.
- De werkgroep ‘klusjes’ wordt getrokken door Kevin, Sien en Sylvie.
- Er zal een bevraging komen via Gimme om te informeren bij ouders wie met welke
klusjes kan helpen (fysieke hulp, aanleveren van materialen,…). De bedoeling zou zijn
om de klusjesdagen vanaf september op een regelmatige basis te laten doorgaan.
- Er wordt voorgesteld om een eerste klusjesdag vast te leggen op zaterdag 11/06.
Enkele zaken die vandaag al vermeld werden:
o Lagere school:
§ Bescherming/afsluiting aanbrengen rond haagjes aan de speelberg
§ Rubberen bescherming aan de betonnen buis maken
§ Takkenwand herstellen
§ Aarde aanvullen rond amfitheater
o Kleuterschool:
§ Witte zand in zandbak aanvullen
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§ Wilgentunnel snoeien en invlechten
Het idee is om een hapje en/of drankje te voorzien voor de klussers bij wijze van
bedanking en verbinding tussen de ouders.

B) Instagram
- De directie denkt eraan een Instagram-pagina aan te maken volgend jaar, zodat er ook
kan gecommuniceerd worden over de beleving op school.
- Misschien kan dit samen met de ouderraad uitgewerkt worden zodat er via dit medium
eventueel ook een post kan gebeuren op bepaalde momenten (bv. Pasen, moederdag,
Suikerfeest,…).
C) Diversiteit
- Er werd nagedacht over hoe er meer diversiteit binnen de ouderraad en op school kan
zijn en op welke manier we hier meer aandacht aan moeten besteden.
- Deze vergadering viel binnen de Ramadan; volgend jaar houden we hiermee best
rekening dat dit erna kan vallen.
- Er wordt bekeken of er op het schoolfeest bijvoorbeeld een Marokkaanse tent kan
gezet worden en/of er Halal eten kan aangeboden worden. Tijdens het schoolfeest is
het de bedoeling de shiften in te vullen met verschillende mensen zodat er een mix is
van ouders (bv. niet enkel de ouderraad achter de bar – die kennen elkaar al).
- We zullen meer mensen bereiken als we ze persoonlijk aanspreken.
4. Pimp je speelplaats
-

-

-

De kleuterschool zou voorrang willen geven aan een ‘kleine’ speelberg van ca. 3x4m
met een buis en een glijbaan, op de kleine speelplaats. Kristoff is bereid dit te
sponsoren met zijn bedrijf.
Kristoff stelt ook voor om met enkele juffen en leden van de ouderraad eens langs te
gaan op zijn bedrijf om te kijken welke overschotten van materialen zouden kunnen
gebruikt worden door de school.
Lore zal een plan maken van de speelplaats/speelberg zodat dit concreet kan
uitgewerkt worden.
Het podium en de buitenkeuken op de kleuterschool zouden eventueel ook kunnen
uitgevoerd worden: te bekijken of dit eventueel op een klusdag kan gebeuren.
De lagere school denkt aan volgende zaken:
o Een vlaggenmast aan de speelberg, om te tonen of de kinderen wel of niet op
de speelberg mogen.
o Goede aarde aanvoeren aan de rand van de containerklassen zodat hier iets
gezaaid kan worden.
o Een houten verstopmuurtje
o Uitwerken van de Wero-straat. Hiervoor kan Kristoff ook houten platen
aanleveren.
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5. Evaluatie ontbijtactie
-

-

-

Er werd door enkele ouders opgemerkt dat de ontbijtpakken duur geworden zijn. De
prijs per pakket is met 2€ gestegen. De ouderraad laat weten dat deze marge nodig
was om nog winst te kunnen maken met deze actie.
Er wordt ook de opmerking gemaakt dat de samenstelling van de pakketten slordig
was, omdat de inhoud niet overal gelijk was. Het gaat dan vooral om de kleine zaken
die in de zakken zaten, bv. thee versus fruitsap, 0 stylo’s versus 3 stylo’s… Er moet
volgend jaar op toegezien worden dat alle pakketten identiek zijn.
Er werd dit jaar 4400€ winst gemaakt. Dit is gedeeltelijk te danken aan sponsors die dit
jaar producten hebben aangeleverd (o.a. Alpro-drankjes, donuts…).
Bij de opmaak van de bestelling volgend jaar in de Forms expliciet vermelden dat de
ouders het formulier moeten bevestigen opdat de bestelling ook effectief doorgestuurd
wordt naar de ouderraad.

6. Financiën
-

Er staat momenteel 11.751€ op de zichtrekening en 14.970€ op de spaarrekening.
De rekening is intussen overgedragen naar het abonnement van de scholengroep.

7. Bevraging m.b.t. het gebruik van Gimme
-

-

Er is vanuit de school een bevraging geweest over het gebruik en de werking van
Gimme. Hierop heeft ongeveer 26% van de bevraagden geantwoord.
Enkele algemene opmerkingen die vaak terug kwamen zijn:
o Het gebrek om via Gimme met de leerkracht te communiceren. Dit zou vanaf
Pasen wel moeten mogelijk zijn.
o De beperkte kwaliteit van de foto’s op Gimme => hier wordt door het
softwarebedrijf aan gewerkt.
o Gegevens op Gimme kunnen niet per kind gefilterd worden.
Er is intussen een vergadering geweest met de directe van de school en het
softwarebedrijf en deze puntjes worden verder uitgewerkt.
De school zou eventueel ook een standje op school willen zetten om mensen voor wie
het gebruik van Gimme niet evident is, te helpen en te informeren.

8. Verwenavond/afsluiter van het schooljaar
-

-

Vroeger werd er door de ouderraad op het einde van het schooljaar een verwenavond
georganiseerd om de leden van de ouderraad te bedanken en om afscheid te nemen
van de mensen die de ouderraad verlaten. De leerkrachten werden hier ook op
uitgenodigd. Dit is sinds Covid niet meer doorgegaan.
Er wordt voorgesteld om dit te verplaatsen naar september en in die periode een
activiteit te organiseren met de ouderraad en leerkrachten om elkaar beter te leren
kennen. Hiervoor moet nog een datum en (teambuilding?) activiteit vastgelegd worden.
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9. Extra agendapunten van de ouders
-

Er is een oproep gedaan naar alle ouders om eventuele vragen/opmerkingen te stellen
die besproken konden worden tijdens de ouderraad. Hieronder wordt een beknopt
overzicht van deze vragen en antwoorden opgelijst. Hiervan zal nog een samenvatting
gemaakt worden door Bram die via Gimme kan gepost worden naar alle ouders.
o Er wordt voorgesteld een gezond alternatief te voorzien voor de koekjesactie,
bijvoorbeeld fruit. Dit wordt al een aantal jaren bekeken binnen de ouderraad
maar gezien de versheid van het fruit en de noodzaak om dit koel te stockeren,
is dit moeilijker realiseerbaar t.o.v de verkoop van koekjes. Er kan wel gekeken
worden of er eventueel ook Turks fruit of iets gelijkaardigs kan aangeboden
worden. Geïnteresseerden om dit verder uit te werken, zijn welkom in de
werkgroep.
o Er wordt gevraagd om een winkeltje te organiseren op school. Dit is iets wat in
onze school vooral binnen de klassen gebeurt. In de lagere school mogen de
kinderen bovendien op woensdag hun Pokémon-kaarten meebrengen om hen
bewust te maken van ruilen/handelen.
o Er wordt gevraagd om de ouderfuif opnieuw leven in te blazen. Na Covid zal dit
voor volgend jaar weer op de agenda staan, maar we zoeken nog trekkers voor
deze actie. Wie geïntereseerd is, mag zich aanmelden.
o Het gebrek aan info over de rijen in de lagere school wordt door verschillende
ouders aangehaald. Dit zal meegenomen worden in het overgangsmoment dat
vanaf dit jaar eind juni zal georganiseerd worden voor de leerlingen van het
eerste leerjaar.
o Er is gevraagd of er lessen in open lucht kunnen georganiseerd worden. Het
amfitheater in de lagere school wordt hiervoor regelmatig gebruikt. Dit kan
volgend jaar via de Instagram-pagina meer getoond worden aan de ouders.
o Volgende opmerkingen werden gemaakt over de schoolmaaltijden:
§ De kinderen zouden niet allemaal mogen bijscheppen. De directie merkt
op dat dit normaal gezien wel het geval zou moeten zijn en vraagt dit na
bij de leerkrachten die op dat moment toezicht hebben.
§ Er wordt gevraagd om rauwe groenten aan te bieden bij de maaltijden
voor de kleuters. De directie merkt op dat dit algemeen gezien niet
haalbaar is bij de kleuters en dat er dan veel eten aan de kippen moet
gegeven worden. Zo is er op woensdag veel overschot als er rauwe
groenten aangeboden worden en zijn er dan veel kinderen die hier niet
van eten.
§ De school bekijkt of er in de namiddag eventueel nog iets aan de
kinderen kan aangeboden worden om te eten, omdat de kinderen na
school veel honger hebben.
o De lagere school zal het huistakenbeleid onder de loep nemen n.a.v. de
gemaakte opmerkingen:
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Graag bekijken of de boekentassen wat lichter kunnen worden.
Kinderen die in de studie blijven en hun huiswerk hier al gemaakt
hebben, moeten misschien de mogelijkheid krijgen om hun werkschrift
daar achter te laten?
§ Eventueel met de juffen op het einde van de schooldag een kort
momentje vrijmaken om te kijken of alle kinderen de juiste schriften mee
naar huis hebben en de overbodige schriften op school laten.
§ Er wordt ook aangehaald dat er algemeen gezien veel huiswerk is in de
lagere school. In het eerste leerjaar werd de opmerking gegeven dat er
vroeger gezegd is enkel huiswerk te geven op dinsdag en donderdag,
maar dat dit ook op andere dagen gebeurt, waardoor dit niet altijd even
duidelijk is voor de ouders en leerlingen. In het eerste leerjaar is vooral
lezen heel belangrijk.
§ De directie vindt deze zaken belangrijk en zal dit bekijken.
Er wordt opgemerkt dat het kruispunt tussen de Molenwalstraat en de Ernest
Vanhaevermaetestraat zeer onveilig is. Hier is een oversteekplaats aanwezig.
Ook zou er een extra zebrapad mogen aangelegd worden in de Petrus de
Broestraat om deze straat veilig te kunnen oversteken.
§ De directie geeft aan de ouderraad het e-mailadres door van Sabine van
de stad Gent (verkeerstechnicus). Zij kan hiervoor gecontacteerd
worden.
§ Politie-acties zouden hiervoor eventueel ook kunnen helpen.
§

o

Volgende vergadering: nog te bepalen (begin juni)

