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

Temmerman Anne V Standaert Karel A Pollet Ruth A 

Beyers Caroline A Bombeke Katrijn  Van Ruyskensvelde Sarah  

Vande Walle Caroline  Van Trappen Koen A Van Daele Silvy V 

Verdurmen Elke  Botterman Lies  De Smedt Sofie A 

De Lange Els  Nowé Liselot A Depoorter Tine A 

Vlieghe Francis A Bonamie Nathalie A Verleyen Tristan  

De Jongh Inge A Vanderstraeten Nathalie V Heirwegh  Veerle  

Willems Joke V De Lange Mieke A Gabriëls Wim A 

Cloet  Kaat  De Baets Alexander    

      

Directeur Ann A     

      

VERSLAG 

 1. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 2. Mededelingen van de directie 

 2.1. Avondopvang  

Veel kinderen worden opgehaald tussen 17u en 17u15. Er wordt dus afgesproken dat juf Inge een 
kwartiertje langer blijft, dus tot 17u15 om de drukste periode nog een beetje te ontlasten. Sandra helpt 
Inge ’s middags en ’s avonds ook een handje. Dit wordt met de werkingsmiddelen van de school 
bekostigd.  

Er wordt vanuit de vergadering gevraagd om de ouders te informeren, velen kennen ‘juf’ Sandra 
immers niet. De school zal daarop ingaan.  

De directeur heeft contact gehad met Annemie Declercq die vanuit het bisdom de opdracht heeft om 
katholieke scholen te promoten en erop toe te zien dat lokale middelen ook in de richting van deze 
katholieke scholen stromen. Annemie zoekt bruggenbouwende, wijze ouders die kunnen ‘vechten’ 
voor bijvoorbeeld een beter geregelde opvang in katholieke scholen. Ruth haar naam zal worden 
doorgegeven. 

Brugfiguren helpen uiteraard ook mee aan de netoverschrijdende werking van het onderwijs. Stad Gent 
heeft 6 nieuwe brugfiguren, maar er is weinig kans dat er iemand opnieuw aan onze school zal worden 
toegewezen (wegens de samenstelling van het leerlingenbestand). 

 2.2. Richtlijnen schoolbestuur i.v.m. oudercomité/ouderraad  

De directeur heeft een deel uit het verslag van de bestuursraad van de Broeders van Liefde bij. Enkele 
paragrafen worden hier op tafel gelegd: 

“… de individuele leden (die bij de bank getekend hebben voor de bankrekening) zijn in hoofde 
aansprakelijk ten belope van het volledige bedrage van eventuele aansprakelijkheid. Tegelijk zal het 
geld van het oudercomité meegaan in de erfenis/vermogen van de leden van het oudercomité of mee 
verdeeld worden bij eventuele (vecht)scheiding van betrokken personen. Dit kan vermeden worden 
indien het gel/rekening van het oudercomité in de boekhouding van de school wordt opgenomen… Naar 
de ouders toe kan de transparantie blijven, maar niet de volmacht… De werking van het oudercomité 
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blijft hetzelfde. Het zeggenschap over het geld kan hetzelfde blijven, maar de rekening zit in de 
boekhouding van de school Het kan/mag gaan over een aparte rekening. Het is uiteraard geen 
probleem indien een aparte vzw gemaakt wordt, maar dan moet er wel voldaan worden aan de vzw-
wetgeving en zijn verplichtingen… ”  

Als oudercomité zijn we zoekend naar een nieuwe manier om in orde te zijn met bovenstaande en 
minder risico te lopen. Volgende vergadering zal er iemand van het VCOV aanwezig zijn om ons hierin 
bij te staan en verder te adviseren.  

 2.3. Frietkotdag  

Op 24 maart zullen er frietjes zijn op school. Aan elk kind zal gevraagd worden een kommetje mee te 
brengen, enkele ouders worden gevraagd om even te komen helpen.  

 2.4. Sint  

De oproep naar brooddozen voor het lekkers van de Sint werd goed opgevolgd, er waren slechts enkele 
plastic zakjes nodig.  

 2.5. Leerlingaantallen volgend schooljaar  

Op 1 februari 2019 waren er 86 kleuters en 139 kinderen op de lagere school geteld. Voor de nieuwe 
telling op 1 februari zullen er 96 kleuters en 139 kinderen op de lagere school worden meegedeeld. 
Volgend schooljaar zullen er enkele kinderen verhuisd zijn en dus niet meer naar onze school komen.  

Momenteel is er al geweten dat er 18 broertjes en zusjes én 3 kinderen van het personeel zijn 
ingeschreven, wat maakt dat er maar 6 plaatsen zouden vrij zijn. Daarom werd er beslist dat de school 
52 plaatsen zal aanbieden.  

 2.6. Poort Stropstraat 

Op de poort aan de ingang van de Stropstraat werd een zware pomp geïnstalleerd. Misschien wel een 
iets te zware (juf Inge is momenteel 2 weken thuis met een blessure van tussen de poort vast te zitten). 
Er wordt dus best nog geïnvesteerd in een afsluiting van de speelplaats ter hoogte van de 
fietsenstalling. Hierdoor kunnen de leerlingen ook niet meer zo eenvoudig in de fietsenstalling spelen. 
De poort zou dan ook meer kunnen blijven open staan. 

Er werden al verschillende prijzen opgevraagd voor dergelijke afsluiting. Voorlopig werden bedragen 
tussen €3200 en €4000 aangeboden. Maar misschien kan het ook met een eenvoudiger systeem, vb 
Bekaertdraad en kunnen enkele ouders misschien instaan voor de plaatsing? Sofie zal ook nog eens 
kijken voor extra offertes. 

 2.7. Bekendmaking activiteiten in de buurt  

De directeur staat in contact met de Stropwijkregisseur. Zo kon de kerstmarkt in de buurt 
gecommuniceerd worden. Ook in de Hopplr-groep van de wijk kan de directeur activiteiten bekend 
maken. 

 2.8. Oog voor lekkers 

Het project werd voor de school verlengd tot het einde van het schooljaar. De kinderen krijgen dus 
wekelijks een groente of fruitstukjes aangeboden op woensdag. 
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 2.9. Luizencontrole  

Na de krokusvakantie is er weer luizencontrole. De school hoopt op talrijke helpers. De ouders mogen 
een briefje verwachten. 

 3. Activiteiten en bijhorende werkgroepen 

 3.1. Boekenbar(22/11/2019)  

Er werden meer boeken verkocht dan in eerdere edities. Misschien heeft de mogelijkheid om met 
bankcontact te betalen hier wel iets mee te maken. De opbrengst van de boekenbar kan geschat (nvdr 
er zijn altijd overschotten) worden op €136. 

 3.2.  Kerstgebeuren (19/12/2019)  

Voor deze editie waren er (te) weinig helpers. Het systeem om met bonnetjes te betalen, maakte het 
wel veel gemakkelijker voor de vrijwilligen achter de bar. De opbrengst is om en bij €500, wat zal over-
geschreven worden naar de school. 

 3.3. Eetcafé (15/2/2020)  

De voorbereidingen zijn in volle gang. Alles is geregeld voor het eten en de drank. Voor de desserts 
wordt nog een reminder gestuurd, zoals elk jaar blijft het aanbod voorlopig nog beperkt. De helpers-
lijsten hebben ook nog enkele lege vakjes. Er zal aan een ruimer publiek worden gevraagd om een shift 
op zich te nemen. De tombola kent weer de aloude formule. Op vrijdag 7/2 om 19u worden de tom-
bolapakketjes gemaakt.  

De school vraagt nog extra toezicht voor tijdens het verhaal van meester Luc. Het is voor hem niet 
haalbaar om deze voorstelling te brengen én dan nog eens toezicht te houden bij het publiek. 

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

 3.4. Nieuwjaarsevent OC (24/01/2020)  

Francis heeft een kwis in elkaar gestoken. Iedereen van het OC en het lerarenkorps is welkom, mét 
partner. Het idee bestaat om volgend jaar de genodigden uit te breiden tot iedereen die tijdens het 
jaar een handje bijsteekt (koffiedames, fruitsnijders, …). 

 3.5. Schoolfeest (9/5/2020) 

De werkgroep werkt het idee van de wandelzoektocht verder uit.  

 3.6. Slotfeest ( juni - september 2020) 

Er wordt een oproep gelanceerd naar kandidaten die mee hun schouders willen zetten onder een 
gezellig samenzijn met bijvoorbeeld een eenvoudig etentje eind juni.  

Oud-gediende Nick trekt de werkgroep die iets organiseert om de afscheidnemenden te bedanken voor 
hun inzet. Deze activiteit gaat door op 5 september. 
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 4. Denktankjes 

 4.1. Verkeer 

Om het subsidiedossier voor de nieuwe fietsenstalling verder in orde te brengen, moet ook de activiteit 
rond de ‘officiële opening’ verder worden uitgewerkt. De bedoeling was om op 24 april de 
fietsenstalling te openen na de schooluren. Er zou dan ook de mogelijkheid bestaan om fietsen te laten 
graveren en er zou een kleine fietsenmarkt georganiseerd worden. Aangezien de 6-des die dag 
terugkomen van hun avonturenklas, wordt er overwogen om deze activiteit te verplaatsen naar het 
schoolfeest op 9/5.  

 4.2. Ecologie/duurzaamheid  

Er zijn 3 offertes binnen gekomen voor een systeem voor gekoeld, gefilterd (spuit)water dat in de 
eetzaal zou kunnen worden geïnstalleerd. Het systeem zou moeten kunnen afgesloten worden voor 
huurders van de eetzaal. Ook voor de kampjes in de zomer moet dit misschien kunnen overwogen 
worden.  

Het overzicht van de offertes:  

Leverancier Culligan Culligan Aqualex Robinetto Robinetto 

Kenmerk Tafelmodel Aquabar 
staande op-

lossing Tafelmodel 
inbouw met tapkra-

nen 

Capaciteit (l/u) 45 80 65 45 70 

Stroomaansluiting x x x x x 

Wateraansluiting x x x x x 

Afvoer 
lekbakje (optie re-

servoir 2.5 l) lekbakje afvoer lekbakje lekbakje 

Koelgas R290 R290   R290 R290 

Extra + 
Europese produc-

tie 
Europese produc-

tie hygiënisch slimme waterteller slimme waterteller 

        

eigen onderhoud 
(beperken van ver-

plaatsing) 

eigen onderhoud (be-
perken van verplaat-

sing) 

CO2-patronen           
aantal liter spuit-
water 1000 1000 360 600 600 

Waarborg 150 150 100 145.2 145.2 

Prijs 36.04 36.04 39 19.83 19.83 

Vermelde opties           

fles (€/stuk) 3.66 3.66       

siropen (gem €/6 l 
limonade)       11.5 11.5 

Prijzen toestel huur huur huur aankoop aankoop 

5 jaar 2280 3780 4590 1339 1499 

onderkast 189 te maken (€ 300) inclusief te maken (€ 300) te maken (€ 350) 

vaste startkost 68 68       

Waarborg 200 200       

onderhoud ( en 
vervanging filters) inclusief inclusief 1120 570 570 
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Totaal geschat 
voor 5 jaar en voor 
2000 liter spuitwa-
ter 

3109.08 4720.08 6015.3 2562.856 2772.856 

exclusief 
BTW/maand 51.82 78.67 100.26 42.71 46.21 
inclusief 
BTW/maand 62.70 95.19 121.31 51.68 55.92 

 

De voorstellen zullen nog verder worden afgewogen tegen het laten aanvoeren van flessen en zullen 
verder besproken worden naar praktische haalbaarheid. 

 5. Overzicht kas 

Kassa:    € 2011,19 
Zichtrekening:   € 7670,34 
Spaarrekening:   € 94,39 
 
Bovenstaande is reeds inclusief enkele inschrijvingen voor het eetcafé. 

 6. Varia 

 6.1. STIP-IT 

Binnenkort is er weer de Vlaamse actie rond pesten, de STIP-IT-week. De vraag is in hoeverre de school 
meedoet met deze actie, aangezien er ook een koffiemoment ingepland staat en dit kan eventueel ook 
ingekleed worden in het thema.  

Op school gaat er niet worden deelgenomen. Uit ervaringen van vorige jaren lijkt het erop dat deze 
extra aandacht naar pesten, precies aanleiding geeft tot extra pestgedrag.  

 6.2. Drankaanbod voor de kinderen  

Een terugkomend onderwerp op deze vergaderingen is het drankaanbod voor de kinderen. Sommige 
ouders vragen zich af hoe het mogelijk is dat anno 2020 nog steeds fruitsap en chocomelk wordt 
aangeboden aan de kinderen. De directeur bevestigt dat dit onderwerp ook binnen het lerarenkorps af 
en toe terug naar boven komt. Er zijn voor- en tegenstanders van dit meer uitgebreide (en minder 
gezonde?) aanbod. De ouders beslissen uiteindelijk welke drank toegelaten is voor hun kind(eren). Dit 
moet wel een beetje met een korrel zout genomen worden, want de grotere sloebers van de lagere 
school durven al wel eens een ‘verkeerd’ drankje bestellen. De ouders komen dat dan meestal pas te 
weten wanneer de maandafrekening binnen komt. 

Er wordt voorlopig niets gewijzigd aan het aanbod. Ouders kunnen wel met hun bezorgdheid over de 
keuze van hun kind(eren) terecht bij de school. 

 6.3. Kabel percolator  

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

 6.4. OC-weekend 

Het weekend is volledig zelfbedruipend. Er is echter nog een klein bedrag (€280) over van het afgelopen 
weekend, welk zal gestort worden naar de school om de sociale kas wat te spijzen. 
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Els en Mieke zien het wel zitten om een volgend weekend te organiseren, maar ze vragen toch nog een 
koppel (of 2) om dit samen te trekken. Voor de kookploeg zijn er wel al voldoende kandidaten.  

 6.5. Nooduitgangen en doorgang hulpdiensten  

Er wordt een opmerking gemaakt over de nooduitgangen, bijvoorbeeld die in de eetzaal. Per definitie 
moeten die vrij zijn en mogen die niet op slot (van binnen naar buiten). Dit lijkt niet in orde voor de 
nooduitgang van de eetzaal. De doorlichting en de brandweer controleren dit nochtans en er werden 
geen opmerkingen over gemaakt.  

Een ander issue dat wordt aangehaald is het feit dat er op de parking aan de Stropstraat vaak auto’s 
verkeerd geparkeerd staan waardoor de hulpdiensten niet zouden kunnen passeren. 

De school zal beide punten verder opnemen met de preventieadviseur.  

 

Activiteitenagenda OC 2019-2020 

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 Za 27/6: samenzijn einde schooljaar 

Zat 9/5: schoolfeest 2.0 Za 5/9: feestelijk afscheid 

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


