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Verslag vergadering ouderraad 02/06/2021 
20u (via zoom) 
Aanwezig: Erika Clauwaert, Bart Gardeyn, Geneviève Petit, Els Sablon, Heidi Segers, Sandrina 
von Winckelmann, Noor Vervoort, Leen Vanbrussel, Ann Quaeyhaegens, Jozefien Hermy, 
Annelies Vansantvoet, Liesbeth Swings, Stephanie Claerhout. 

Verontschuldigd: Elvira Knaepen, Katleen Van der Straeten, Femke Paredis, Kobe Jansseune, 
Ruben Smits,  Leen Tiesters, Natalie Caspari, Bart Vanbroekhoven, Cajsa Tonoli, Lise Dehouwer, 
Annelies Kloet, Bart Beullens, Nyke Salverda, Griet Degelin, Sofie Cleeren 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  
 

2. Activiteiten:  
• Feedback Schaffel Walk & Run (SWR) 25/04/2021 (zie PowerPoint “SWR250421 

overzicht”) 
• 79 tal lopers en 137 wandelaars 
• Goede sponsoring van Intersport Herent 
• Veel positieve feedback 
• Minpuntje: weinig goedkeuring ontvangen van deelnemers om foto’s te 

publiceren, waardoor veel foto’s niet konden gebruikt worden op de fb-
pagina (GDPR reglementering). 

• Voorstel om dit te vermijden in de toekomst: 
• Vermelding in de google form van het school om al of niet 

goedkeuring te geven voor foto’s van ouders/kinderen op 
activiteiten van de ouderraad te publiceren. 

• Impliciete goedkeuring bij inschrijving activiteit van de ouderraad, 
tenzij “niet akkoord” wordt aangevinkt. 

• Volgende editie op 24/04/2022. De SWR vervangt dan de 1 mei 
wandeling en Schaffelloop. 
 

• Schaffelkalender 
• Foto’s worden genomen door het school, waarvoor dank. 
• De data van de vrije dagen in volgend schooljaar worden goedgekeurd op 

de scholenraad d.d.21/06. Pas na deze datum kan de kalender 
gefinaliseerd worden. 

• Te bekijken of het haalbaar is om de kalender alsnog dit schooljaar uit te 
delen, zoniet op open schoolavond of begin september. 

• Prijs 13€. 
• Vermelding bij bestelling en op kalender : “Opbrengst t.v.v. 

projectweek”. 
• Turnzakken 

• Aantal: 35 + 10 reserve= 45 



2 
 

• Grootte conform vorig jaar 
• Annelies kijkt na of er nog overschotten stof zijn om turnzakken te maken 

voor nieuwe leerlingen. 
• Ophalen oude gymkledij?  

• Geneviève stuurt email naar ouders 
• Doneren van turnkledij of turnpantoffels.  
• Op de openschoolavond (onder voorbehoud van de Corona 

maatregelen) zal de turnkledij en pantoffels aan een kleine prijs 
worden verkocht. 

• Annelies voorziet een wasmand om de turnkledij en turnpantoffels in te 
deponeren. Voorstel om deze te plaatsen aan de eindpoort 
Schaffelkantstraat. 

• Einde schooljaar:  
• Maandag 28 juni wordt er voor de kinderen een “alternatief voor het 

schoolfeest aangeboden” met springkastelen, draaimolen, ijsjes en 
hotdogs.  

• Er zal wat hulp nodig zijn voor het opzetten van draaimolen (filmpje van 
draaiboek reeds beschikbaar) en toezicht bij springkastelen kleuters. 

• Er zullen ook springkastelen komen op de “Sportdagen”.  
• OR en school stemmen af welke leverancier er gebruikt wordt. 
• Liesbeth vraagt toestemming bij het Wijkcomité voor het gebruik van de 

draaimolen. 
• Aangezien er door de Corona crisis een aantal activiteiten niet konden 

plaats vinden, vielen een aantal inkomsten voor het school weg. Voorstel 
om aan de ouders een vrijwillige steunbijdrage te vragen t.v.v. dit feest 
voor de kinderen en andere diverse schoolprojecten/-uitgaven. 

 
3. Financiering tuintafels 

• Akkoord dat OR 50% van het factuurbedrag mee financiert.  
• School maakt kostennota hiervoor op. 
• Er wordt een foto gemaakt voor de website van de OR. (cf. rubriek mede 

gerealiseerd) 
 

4. Update Maggie shelters 
• Begin juli : start grondwerken 
• Vanaf 17 juli t.e.m. eind juli: start plaatsing tenten. De plaatsing van de tenten 

gebeurd door vrijwilligers (20 à 25 personen). De organisatie vraagt of 
ouderraad/ouders school: 

• Catering kunnen voorzien: soep en brood, versnaperingen voor ’s 
morgens/ ’s middags. 

• Stellingen en ladders ter beschikking kunnen stellen (eventueel kunnen 
aannemers stellingen of ladders deze periode missen gezien het 
bouwverlof) 
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• Wellicht zal deze vraag aan een breder publiek (niet enkel OR) gesteld 
moeten worden. 

• Augustus : verhuis. Hiervoor zal er ook hulp nodig zijn van ouders. 
• De organisatie voorziet een wekelijkse nieuwsbrief voor de ouders. 

 
5. OR als vzw? 

- Voordelen: o.a. installatie Webhero voor betalingen  
- Eenmalige kost oprichting en jaarlijkse kost neerlegging boekhouding 
- Boekhouding voeren en neerleggen jaarrekening 
- Verzekering en Sabam: verder bekijken 
- Verder op te nemen op volgende vergadering 

 
6. Lidmaatschap VCOV ouderwerking (Vlaamse Confederatie van ouders en 

ouderverenigingen vzw) 
• www.vcov.be 
• Deze organisatie voorziet 3 vormen van ondersteuning voor ouderraden:  

• Inhoudelijke ondersteuning (bv. organisatie infoavonden) 
• Persoonlijke ondersteuning (bemiddeling) 
• Financieel/ logistiek (bv. materiaal t.b.v. de voorleesweek) 

• Bijdrage 90€ per schooljaar 
• Verder op te nemen op volgende vergadering 
 

7. Update vzw Bovensteenweg? 
• Tot op heden weinig vooruitgang 
• Ooverleg wijkcomité op vrijdag 4/06  
• Overleg school, OR en wijkcomité 16/06 

 
8. Update naschoolse activiteiten volgend schooljaar? 

- Terug op de agenda van volgende vergadering 
 

9. Leden volgend schooljaar?  
• Liesbeth Swings zal haar man Bart B. vervangen in de OR. 
• Geneviève wenst niet langer het aanspreekpunt van de OR te zijn. 
• Bart VB. wenst de naschoolse activiteiten over te dragen aan Liesbeth en Cajsa. 
• Bart G. wil volgend schooljaar terug samen met andere leden de Casino Royal, SWR 

organiseren. Ook digitalisering wil hij verder bekijken. 
• Heidi wil samen met andere leden aan de Werkgroep Verkeersveiligheid werken. 
• Juf Ann wenst volgend schooljaar geen lid meer te zijn van de ouderraad. We willen 

haar oprecht bedanken voor de jarenlange inzet!! 
 

10. Vergaderdata volgend schooljaar 
• Te bekijken open schoolavond? 
• Woensdag 15/09/2021 om 20u 

http://www.vcov.be/
http://www.vcov.be/
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• Woensdag 17/11/2021 om 20u 
• Woensdag 26/01/2022 om 20u 
• Woensdag 30/03/2022 om 20u 
• Woensdag 1/06/2022 om 20u 

 
11. Varia 

• Technische problemen Trooper account zijn opgelost. Er wordt communicatie 
uitgedeeld aan de oudste kinderen. 

• Agendapunt scholenraad : voor-en naschoolse opvang 
• Agendapunten voor volgende vergaderingen o.a.: 

• Vzw 
• VCOV 
• klasouders 


