
 VERSLAG VERGADERING 02-02-2023

Aanwezig:   

Ouderraad: Elke Lauwers, Anna Vaes, Pieter Rymen, Leen Vandenbussche, Karen Verrecas, Katrien 

Cornelis, Yessie Breugelmans 

School: juf Hilde, juf Heidi 

Verontschuldigd: Marijke Van Campenhout, Alexandra Menten, Dennis Kestelle, Inge Van Utterbeeck 

Vragen van ouders 

• Maaltijden op school -> andere cateraar mogelijk? Is al verschillende keren besproken op de 

ouderraad. Ouders mogen andere cateraars voorstellen. 

• Overgang van 3de kleuterklas pius X naar SJB -> Hoe wordt herverdeling gedaan, zijn er 

criteria die hiervoor gebruikt worden? Kan de klas zoveel mogelijk bij elkaar blijven? 

• 15 kinderen van Pius X gaan over, worden sowieso gesplitst.  Enkel bij kleine groepen 

worden de kinderen van Pius X bij elkaar gehouden.  Er zijn verschillende 

overgangsactiviteiten.  Er wordt rekening gehouden met vriendjes, verhouding 

jongens/meisjes, ... 

• Communicatiestijlen over verschillende klassen heen (sommige met nieuwsbrief in de mail, 

andere met nieuwbrief als bijlage bij een mail, soms beide, sommige dingen op papier, ...) 

• Elke leerkracht heeft zijn eigen stijl 

• Sommige communicaties kunnen niet via mail, formulieren online invullen is voor 

sommige ouders moeilijk.  Papieren communicatie is al sterk verminderd de laatste 

jaren. 

• Facultatieve verlofdagen dikwijls op maandagen?  Normaal gezien ook op vrijdagen 

  

Werkgroepen 

 

• Vergroening speelplaats (Anna en juf Hilde) 

o Struiken zijn geplaatst 

o Boom is ook geplant: lindeboom 

o Bak moet nog gevuld worden 

▪ Voorjaarsbollen 

▪ Kruiden, bloemen 

▪ Plantjes sponsoren met de plantenverkoop? 

o Op de muur komen klimgrepen en ook plantjes 

o Er is momenteel geen hulp van ouders meer nodig 

 

•  Website (juf Hilde) 

o Frontpagina is overlopen met Dennis en de leerkrachten 

o Opbouw is moeilijker door de 3 afdelingen 

o Er zijn wat voorstellen gedaan 

o Dennis geeft input rond de eigenheid van de school, wat ontwerpen zijn 

doorgegeven 

o De ontwikkelaar werkt aan een eerste versie 

o Testomgeving zal ook beschikbaar gesteld worden aan de ouderraad 

o Afgewerkte website werd beloofd tegen maart 



   

•  Kwis 10/3 

o Uitnodiging is uitgestuurd, 26 inschrijvingen tot hier toe, er kunnen nog groepen bij 

o Kwis is zo goed als klaar 

o Helpende handen vanuit ouderraad mag, maar leerkrachten zijn er ook om te 

helpen 

 

  

Activiteiten (stand van zaken, opbrengst + wat is er mee gedaan) 

• Plantenverkoop 

We kunnen samenwerken met Horteco. (Tuinbouwschool waar Mus Boon werkt) 

De prijzen liggen 10 tot 15 cent per plantje hoger dan vorig jaar. Potgrond en potjes zijn duurder 

geworden. 1 plantje in pot ipv 3 omwille van nieuw gietsysteem 

Plantjes moeten voor 22/4 geleverd worden bij ons (want dan hebben ze zelf perkplantenverkoop). 

Graag voldoende helpers bij levering. 

De aantallen van vorig jaar zijn haalbaar. Meer plantjes wordt moeilijk. Er is minder voorraad dan 

vorig jaar. 

• 22 april is net voor het schoolfeest 

• Ophalen woensdagnamiddag 19 april? 

o in de Veldenstraat? 

o Afdak SJB en aan de kerk? 

o Starten om elf al? 

• Iemand gaat mee rond met de mensen die plantjes ophalen 

• Voldoende helpers voorzien bij levering, duidelijke afspraak maken wanneer er geleverd 

wordt (uur) 

• Folder moet nog gemaakt worden en meegegeven worden 

• Elke zal bij Mus informeren voor uiterste datum bestelling en wanneer er geleverd kan 

worden 

• Elke stuurt huidige folder door naar Yessie voor aanpassingen 

o Plantjes die vorig jaar 1 € waren → 1,5 € 

o Geen hangende geraniums en geen franse geraniums 

o Enkel kleine surfinias 

o Geen diverse bladplantjes  

o Mogelijkheid om plantje voor speelplaats te sponsoren 

• Leen en Anna willen mee organiseren  

 

• Opendeurdag 

 

• Op 11 februari op Pius X en SJB van 10 tot 12u 

• Thema: onderwaterwereld 

• Pius X: Yessie & Leen 

• SJB: Pieter, Karen, Elke 

• Aanwezig om 09.30 

• Flyers/folder uitdelen aan ouders met info school: school voorziet een folder. Voor 

folder ouderraad is het te snel bij deze ouders. 

• Herkenbaar zijn met t-shirt ouderraad 

• Drank: Koffie, thee, fruitsapjes, water voorzien door school 

• Eten: Elke maakt cakejes, man van Leen bakt wafels   

• Er werd al reclame gemaakt via facebook, Instagram, affiches → dit weekend verschijnt  

er een filmpje 

• Yessie wil helpen om Facebook en Instagram in orde te zetten → week voor de 

krokusvakantie 

  

 



• Schoolfeest 

• Terug met een A groep en een B groep, gezinnen worden bij elkaar gehouden 

• Optreden in de Veldenstraat 

• Geen spelletjes op speelplaats SJB 

• Spelletjes in de zaal en doorgang   

• We moeten dit jaar meer helpers vinden 

• Eten: aanbod beperkt houden 

o Frituur: vraagt veel werk en weinig opbrengst, vinden we helpers hiervoor? 

o Belegde broodjes – hotdogs is wel gemakkelijker 

o Snoepzakjes voorzien door Katrien 

• Springkasteel: organisatie met hesjes en banken 

 

• Oudercafé Pius X 

• Om nieuwe school te tonen een geïntresseerden  

• Wanneer? Ouderraad met café (laatste ouderraad in juni in Pius X) of na schooltijd 

 

 

Mededelingen school 

• Tekenfund 

o Opbrengst stond vermeld in nieuwsbrief van januari: € 2.364 

o Er was geen verkoop van kerstrozen omdat er tekenfund actie en warmste week net 

geweest was 

 

• Tellingen verkeer Berkenhofstraat 

o 4 x tellingen gedaan 

o Te voet, met de fiets, met de auto 

o Opgedeeld per 10 minuten, gestart rond 10 voor 8 

o Maximum aantal tussen 8u20 en 8u30 

o 40 % fietsers, aantal auto’s schommelt, 40% voetgangers  

o Wijkagent staat er veel minder dan vroeger 

o Schoolstraat organiseren?  School moet het aanvragen en zelf organiseren 

o Rekening houden met de buurt 

o Bredere poort zou ook handing zijn, regelmatig opstropping met de fietsers 

o We houden de situatie verder in het oog 

o De vraag is hoe je gedrag van sommige chauffeurs kan laten veranderen 

 

  


