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Overzicht aanwezigen (A = aanwezig / a = deels aanwezig / V = verontschuldigd) 
 
 

Temmerman Anne  Standaert Karel A Pollet Ruth A 

Beyers Caroline A Bombeke Katrijn A Van Ruyskensvelde Sarah  

Vande Walle Caroline  Van Trappen Koen A Van Daele Silvy  

Verdurmen Elke  Botterman Lies  De Smedt Sofie  

De Lange Els V Nowé Liselot A Depoorter Tine A 

Vlieghe Francis A Bonamie Nathalie V Verleyen Tristan A 

De Jongh Inge A Vanderstraeten Nathalie  Heirwegh  Veerle A 

Willems Joke A De Lange Mieke A Gabriëls Wim A 

Cloet  Kaat V De Baets Alexander A   

      

Directeur Ann A     

      

 

VERSLAG 

 1. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

De aanwezigen verwelkomen tevens een nieuw lid: Alexander De Baets. 

Als aanvulling op het verslag wordt gemeld dat de led-verlichting ondertussen over de hele school in 
orde werd gebracht. 

 2. Terugkoppeling ‘Actieve ouders in de ouderwerking’ 

Op 10 oktober zijn Francis, Inge en Caroline naar een informatiemoment van het VCOV gegaan. Hier 
werden onder meer de rechten en de plichten, naast de verschillende organisatievormen van een 
oudervereniging toegelicht. Er is een verschil tussen een oudercomité en een ouderraad (meer 
informatie op https://www.vcov.be/ouderparticipatie). Op basis van de gekregen informatie vonden 
onze afgevaardigden het raadzaam om na te denken om ons oudercomité om te vormen tot een 
ouderraad. Het voornaamste voordeel van een ouderraad ten opzichte van een oudercomité is dat de 
bestuursleden minder financieel en persoonlijk ‘aansprakelijk’ zijn, aangezien een ouderraad een 
onderdeel is van de school.  

Aan gezien onze school deel uitmaakt van een scholengroep onder de Broeders van Liefde, is het niet 
helemaal duidelijk of de financiën van een ouderraad nog wel als een afzonderlijk geheel kunnen 
geregeld worden. Het zou niet motiverend zijn om onze eigen centen in een grote Gentse Broeders van 
Liefde-pot te moeten steken, zonder zelf te kunnen beslissen wat er met de verdiensten kan worden 
gedaan ten voordele van onze eigen kinderen.  

De verzekering van de activiteiten is in orde wanneer alle ouders welkom zijn en wanneer de activiteit 
wordt georganiseerd in samenwerking met de school. In dat geval kan de schoolverzekering bij een 
schadegeval aangesproken worden.  

De directeur zal navragen bij de Broeders van Liefde bij wie er duidelijkheid kan worden verkregen over 
de manier waarop de boekhouding van een ouderraad wordt opgenomen onder de boekhouding van 
de school. 

https://www.vcov.be/ouderparticipatie
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Aangezien we lid zijn van het VCOV kunnen we ondersteuning vragen voor de eventuele overgang naar 
een ouderraad. Liselot, Caroline en Inge vormen een werkgroepje dat dit thema behartigt en zorgen 
eventueel voor de uitnodiging van iemand van het VCOV op een volgende vergadering (bv in maart). 

 3. Mededelingen van de directie 

 3.1. Oog voor lekkers  

Het project ‘oog voor lekkers’ dat elke woensdag vers fruit of groenten voorziet voor de kinderen, loopt 
goed. Het lekkers wordt goed gesmaakt, meestal zijn er ook voldoende fruitsnijders aanwezig. 

Het project zal na de eerste 10 weken kunnen worden verder gezet voor een extra periode van 10 
weken. 

 3.2. Slagbomen Stropstraat  

Alle personeelsleden krijgen een badge. Als er voor het OC iets moet geleverd worden tijdens de 
kantooruren, moet er worden aangebeld. Het afrijden van de parking kan zonder badge of aanbellen. 

 3.3. Luizencontrole  

Een aandachtpuntje waren de weinige helpers op de jaarlijkse controle na de herfstvakantie. Er waren 
ook weinig kriebelbeestjes, slechts 1 kindje met neten en luizen. 

 3.4. Poort Stropstraat  

Tegen het luid dichtklappen van de poort aan de uitgang van de Stropstraat werd een pomp op de deur 
geïnstalleerd. Deze blijkt echter te licht voor het zware gewicht van de deur. Een offerte voor een 
zwaardere pomp werd aangevraagd. 

Valt het te overwegen dat er een nieuwe poort meer naar de speelplaats toe wordt voorzien? Dan 
zouden de kindjes ook niet meer in de fietsenstalling kunnen spelen. Een oproep voor iemand die voor 
een offerte kan zorgen, wordt gelanceerd. Ruth wil wel eens kijken, maar ziet dit niet op echt korte 
termijn gerealiseerd. 

 3.5. Sint  

De Sint zal een brief versturen met de oproep om een brooddoos mee te brengen voor het lekkers dat 
hij zal geven (2 mandarijntjes, een appel, speculoos, wat nicnacjes en maria’tjes. Voor de kindjes die 
geen brooddoos bij hebben, zullen er plastic zakjes voorzien worden.  

Achteraf zal er een evaluatie gebeuren naar het aantal kindjes dat geen brooddoos heeft (kunnen) 
meebrengen. Eventueel kunnen er stoffen zakjes worden gemaakt. 

 3.6. Samenwerking WZC Sint-Coleta 

Het 4e en 5e leerjaar zullen enkele namiddagen samen zingen met het geheugenkoor dat actief is in het 
WZC Sint-Coleta. Er wordt een promotiefilmpje gemaakt door Cera, er werden brieven meegegeven 
voor de ouders voor een toestemming om in beeld te komen.  

Er zijn ook enkele middagen gepland waarbij enkele dementerende bejaarden komen vertellen in de 
kleuterklas. 
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 4. Activiteiten en bijhorende werkgroepen 

 4.1. Startactiviteit: evaluatie  

Filmochtend met 2 films, ouderopvang-bar en croques. Een greep uit de evaluatie van de werkgroep: 

• Aantal deelnemers: 
o Op moment zelf: ongeveer 60 mensen 

• Bekendmaking activiteit en bekendmaking OC: PR 

o Er waren heel wat jonge       nieuwere ouders 
o Mooie affiche!! 
o Promo voor de activiteit was te weinig dit jaar; verbeteringen:  
o sowieso een extra mailing in begin van de week voorafgaand aan activiteit  
o affiches ruimer verspreiden, ook aan de ingang van de Ottergemsestwg 

• Bar en croques 
o N.a.v. duurzaamheidsgedachte: croques niet meer verpakken in aluminiumfolie 
o Croques worden zeer goed gesmaakt (alles op, op enkele veggie na) 
o De ‘lopende band’ aan de croques zat niet helemaal goed: saus stond aan de ver-

keerde kant. Volgende keer met pijlen de ‘wachtrij’ aanduiden 
o Volgende keer werken met kassa en bonnetjes ofzo 
o Bij reservatie al doorgeven of veggie-croque of gewone croque-eter ? 

• Films: 
o Rosie en Moussa: mooie film maar 6 jaar is te jong (ondanks vermelding bij film zelf). 

Ook heel trage film (beetje saai) waardoor de kinderen niet rustig bleven 
o Gruffalo en Mannetje Tak: zeer goed bevonden; 2x half uurtje is juist gepast met 

korte onderbreking tussen de 2 films. 
o Idee zelf werd goed bevonden. 

Het was ook leuk dat de kleuters nadien verder werkten op het thema van de kleuterfilms. De 
opbrengst van deze activiteit: €287,20 (geen winst, kosten eventueel nog verrekenen). 

 4.2. Boekenbar(22/11/2019)  

Aantal helpers = OK, Inge zorgt voor kassa. Vanaf 15u begint de eerste shift, rond 17u begint de 2e. 

 4.3.  Kerstgebeuren (19/12/2019)  

Vanuit de werkgroep wordt de vraag gesteld of er iemand kan zorgen voor kerstbomen. Heeft het 
Veer bijvoorbeeld geen kerstbomen over na hun kerstmarkt? Heeft er iemand weet waar sponsoring 
mogelijk is? 

Wat zijn de plannen vanuit de school voor de kinderen?  

De werkgroep zorgt in ieder geval voor een wensboom en een tekenwedstrijd, beide met mooie rij-
zen. Liselot geeft zich op om de tekeningen te komen ophangen op donderdagmiddag, voor de kerst-
markt. De rest wordt in de komende weken nog duidelijk. 
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 4.4. Eetcafé (15/2/2020)  

De betrokken werkgroep kent een historisch laagtepunt qua aantal werkgroepleden. Het concept zal 
bijgevolg hetzelfde blijven als de afgelopen jaren.  

Er wordt een oproep gelanceerd naar: 

• Sponsoring! 

• Helpers op de avonden voor het eetcafé. 

De opbrengst zal besteed worden aan het pimpen van de speelplaats en voor nieuw turnmateriaal. 

 4.5. Schoolfeest (9/5/2020) 

De bedoeling was om een activiteit te organiseren om de ouders en de kinderen samen te brengen. 
Dit zal gerealiseerd worden in een wandelzoektocht.  

Tristan geeft zichzelf ook op als lid van de werkgroep. 

 4.6. Slotfeest (september 2020) 

Oud-gediende Nick zal de werkgroep trekken die iets organiseert om de afscheidnemenden te 
bedanken voor hun inzet. Om rekening te houden met de agenda van de schoolactiviteiten en deze van 
de afscheidnemenden zal de activiteit doorgaan in september. 

 5. Denktankjes 

 5.1. Verkeer 

Er wordt verder gewerkt aan het subsidiedossier voor de nieuwe fietsenstalling.  

Er zal nog nagedacht worden over de mogelijkheden die de officiële opening van de nieuwe brug aan 
de Stropkaai zal meebrengen.  

 5.2. Ecologie/duurzaamheid  

Er werd nagedacht over de eventuele vervanging van de papieren handdoekjes in de toiletten door een 
systeem met een stoffen handdoekenrol. Dit laatste systeem blijkt echter niet zo handig voor een 
school.  

In verband met het vervangen van fleswater door een kraantjeswatersysteem zal de directeur bij de 
Broeders informeren naar een eventueel bestaand raamcontract.  

 6. Overzicht kas 

Kassa:    € 750.59 
Zichtrekening:   € 6265.37 
Spaarrekening:   € 94.38 
 
 
 



Oudercomité Sint-Paulus 

Ottergemsesteenweg 155, 9000 Gent 

 woensdag 13 november 2019 – 20u in de eetzaal van de school 

  Pag. 5 

 7. Varia 

 7.1. Delen foto’s en video’s  

Het leerplatform Xnapda vroeg de medewerking van het 3e leerjaar voor het opnemen van 
videomateriaal. De brief die was meegegeven voor de ouders (om al dan niet toestemming te geven 
voor het filmen van hun kinderen) werd door sommige ouders niet positief onthaald wegens het niet 
volledig volgen van de privacywetgeving. Francis biedt aan om samen met de school verder na te 
denken over de inhoud van zulke brieven. 

 7.2. Diefstal fietsenstalling  

Naar aanleiding van een recent geval van vermoede fietshelmdiefstal wordt aangeraden alle materiaal 
(fietsen, maar ook helmen, …) vast te maken wanneer deze in de fietsenstalling van de school worden 
geplaatst. Er zijn te veel mogelijke voorbijgangers en er is uiteraard geen extra controle vanuit de school 
mogelijk. 

 7.3. Kabel percolator  

Elke is een kabel kwijt van de percolator die op school werd gebruikt. Deze zal worden vervangen of 
vergoed wanneer nodig.  

 7.4. Naschoolse opvang  

Het 1e leerjaar zit tussen 16u15 en 16u30 in de kleine refter om huiswerk te maken bij Hilde. Het aantal 
kinderen in de studie blijft hoog, wat een heikel punt blijft. 

 7.5. Oud-OC uitnodigen?  

Iemand kreeg te vraag van een oud-OC-lid om uitgenodigd te worden voor de activiteiten die op school 
doorgaan. Er wordt beslist dat dit een te grote administratieve last zou zijn. De nodige informatie van 
alle activiteiten kan altijd op de website gevonden worden. 

 7.6. OC-weekend 2021 

Ruth en Mieke starten een werkgroepje op om het volgende OC-weekend te organiseren.  
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Activiteitenagenda OC 2019-2020 

Woe 22/1: OC-vergadering Zat 9/5: schoolfeest 2.0 

Vrij 24/1: Nieuwjaarsdrink OC Di 26/5: OC-vergadering 

Zat 15/2: eetcafé Vrij 26/6: afscheid 6-des 

Woe 25/3: OC-vergadering  

----------------- einde verslag 


