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VERSLAG OUDERCOMITÉ 6 DECEMBER 2018 

 
 
1. Verwelkoming door Amelie – Introductie agenda door Stan 
 

 Verslag vorige vergadering – geen opmerkingen - goedgekeurd 
 
2. Debriefing oudersoirée & verloren voorwerpen/kledij actie 

 
 Oudersoirée: 

o Om te vermijden dat de (enige) sleutel van onze kast in de 
boterhammenrefter verloren zou gaan tijdens een oudersoirée wordt er 
overeengekomen om de sleutel in de kast te leggen tijdens de avond tot de 
laatste ouder vertrekt. Deze sluit de kast af en houdt de sleutel bij en/of geeft 
ze af aan het Secretariaat 

o Voorstel om op 20 december (ook) soep en croque monsieur te maken, dus 
iets meer ‘zout’ dan ‘zoet’ (opgelet: laat geen eten in ijskast vergeten 
worden) 

o Geschatte opbrengst vorige oudersoirée: EUR 300 
o Voorbereiding Oudersoirée 20 december: Aparte mail rondsturen aan 

betrokken ouders die handje uitsteken die avond (Stephanie & Petra) 
 Verloren kledij – oudercontact 20 december 

o De vier bakken moeten terug gesorteerd worden en de kleren moeten getagd 
worden met “december ’18” zodat we weten wanneer ze laatst gesorteerd 
werden. Een ouder zou kleerhangers meebrengen en een hangrek 

o Op het einde van de ouderavond: rest van kledij verzamelen voor afgifte 
goede doel. Probleem: veel kledij is vuil en dus zouden we Léa, de mama van 
Stephanie uit 2KK aanspreken om te kijken of ze vanaf 21 december de 
kledij zou kunnen wassen (tegen betaling of niet) 

o Optie: overschot in container Spullenhulp of dergelijke 
 
3. Analyse inkomsten / uitgaven (geschatte bedragen) oudercomité en beslissing omtrent 

welke projecten het oudercomité gaat ondersteunen 
 

 Opbrengst schoolkalenders (gedrukt door Wouter): + EUR 810 
 Uitgave medailles schoolveldloop: - EUR 250 
 Opbrengst mattentaartenactie: + EUR 1500-2500 (maart 2019) 
 Opbrengst oudersoirée: + EUR 300 
 Totaal budget beschikbaar: + EUR 6.020 
 Gekende uitgaven: 

o Postzegels voor brief aan ouders in augustus: - EUR 440 



       

o Bijdrage drankbonnetjes eerste ouderavond september: - EUR 84 
o Aankoop kerstboom december 2018: - EUR 47 
o Aankoop medailles veldloop: - EUR 250 
o Aankoop bloembollenactie: EUR 0, directie KAE betaalt 
o Subsidie VGC op basis van actieplan (*): + EUR 250; dit jaar gemist door 

administratieve vertraging bankrekeningopening. De rekening bij KBC bleek 
niet geschikt en de te openen BNPPFortis liet op zich wachten. Een eigen 
schoolrekening is er ook niet, dus volgend jaar meer geluk 

o (*) zie draaiboek Wouter en Saskia omtrent inhoud subsidieaanvraag 
o François merkt op dat de gemeente Etterbeek ook subsidies voorziet voor 

projecten van ‘duurzame ontwikkeling’ 
o Katleen, mama van Nicolas (1KL), werkt bij de bank en wil helpen met Petra 

om de nieuwe rekening te openen en de financiële cijfers wat bij te houden 
van het oudercomité, waarvoor dank 

 
4. Communicatie in en met de school – brainstorming concrete voorstellen 

 
 We kunnen via een brief  (Pascal maakt draft) in elke boekentas, en via onze 

nieuwsbrief en via mond-aan-mondreclame een oproep lanceren om (één) ouder(s) 
per klas als klasvertegenwoordiger-oudercomité te hebben. 

o Milka, mama van Mia, 3C, is kandidate voor haar klas 
o Pascal, papa van Jessica, 4J, wil best kandidaat zijn voor haar klas 
o ... andere kandidaten, één voor elke klas 

 Mw Boeykens liet weten dat de klinken van de poortjes van de kleuterschool vaak 
stukgaan door toedoen van al te entoesiaste ouders. Dit probleem communiceren zou 
nog beter lukken met een klasvertegenwoordiger-tussenpersoon voor het 
Oudercomité. Zodoende kan het Oudercomité ook een rol vervullen van netwerking 
en wisselwerking tussen school en ouders in geval van problemen, zoals bijvoorbeeld 
netheid op school, financiële vragen, speelplaats, enz. 

 We willen als Oudercomité een eigen thematische website (Stanislas + ...) opstarten, 
met zeker ook een link van en naar de website van de Basisschool. Zo kunnen we zelf 
onze eigen informatieve en projectmatige website uitwerken en ook als 
communicatiekanaal gebruiken naar de ouders en de school(directie), naast onze 
Facebookpagina en e-mails. 
De website zou zo de activiteiten kunnen lijsten, een FAQ lijst beschikbaar maken en 
ook een update bijhouden van ‘wie-doet-wat’ in het Oudercomité. 

 
5. Toekomstige activiteiten van het Oudercomité 

 Een idee dat al ter sprake is gekomen is het organiseren van een rommelmarkt, op een 
zondag (zaterdag?) in april/mei/juni bijvoorbeeld. 

www.wattedoen.be blijkt een website te zijn die een Rommelmarktengids op haar 
agenda heeft. Zo zouden we reclame kunnen maken voor onze rommelmarkt op 
school, eventueel bij goed weer op de speelplaats ofwel de sportzaal huren van het 
KAE. 

Onverkochten zouden kunnen teruggenomen worden door de ouder(s) of 
weggeschonken worden aan een goed doel (opgelet: waar stockeren!?). Sowieso moet 
er aan de domeinbeheerder (Patrick De Clercq) toelating gevraagd worden. 
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Organisatieteam Oudercomité: Bruno, François, Cédric & Pascal 
Vraag: Wat brengt het op voor het Oudercomité en voor de school? 

6. Natuuractie – welke? Wanneer? Peter & Anne 
 

 Einde maart 2019, op een zondag: 4 voorstellen: 
1. Klaarmaken en opruimen moestuin 
2. Een Witte Tornado houden (opkuisbeurt schooldomein) 
3. Een plantactie in kleine losje potjes zodat meer kinderen elk iets hebben (voor 

de klas of voor thuis) 
4. Workshop rond “Welke beestjes leven er op en onder de grond?” zodat we de 

kinderen vertrouwd maken met insecten en angst overwinnen, bijvoorbeeld 
voor spinnen of wormen 

 Organisatieteam Oudercomité: Anne, Peter, Amelie & Pascal 
 Probleem: de zomervakantie en het wateren/onderhoud moestuin! Een planning is 

absoluut vereist om te vermijden dat er een week niemand langskomt (Ahmed redde 
het deze zomer / moeten we hem iets geven als bedanking?). 

 
7. Enquête aan ouders – eindresultaten – Lena en Mate 
 

 Onze voorzitter, Stan, sprak met Mw Boeykens over IPSOS dat enquêtes 
organiseert (voor de school, toen er een ouder bij IPSOS werkte). Op dit ogenblik 
zouden alle juiste vragen klaargemaakt zijn. Het probleem is de IT verwerking en 
organisatie, waarvoor de school niet echt kan instaan. Mw Boeykens verzoekt ook 
op de hoogte te worden gehouden (vooraf) als ouders een eigen enquête willen 
houden en verspreiden omtrent de schoolwerking. 

 De interessante enquête van Lena en Mate is echter iets te beperkt in deelname 
met een 30-tal personen om een globaal beeld te krijgen. Hoedanook is de 
feedback meegenomen. 

 Zouden we een gratis online enquête servicetool moeten zoeken en gebruiken? 
 
8. Vrijwillige financiële bijdragen 

 
 Er wordt voorgesteld om het nieuwe rekeningnummer onderaan onze nieuwsbrief 

op te geven ter informatie aan ouders. Vrijwillige financiële steun kan altijd 
dienen voor nieuwe projecten om de school(infrastructuur) te verbeteren, bvb. 
Een nieuwe website opstarten of een fietsenstalling mogelijk maken 

 Eens onze nieuwe rekening op poten staat, kunnen we een bedankbrief schrijven, 
het rekeningnummer opgeven in de brief en melden dat er echter geen fiscaal 
attest kan worden verleend. 

  



       

 
 
9. Informatiepunten 
 

 De vraag wordt gesteld wat er nu van komt van de besproken aankoop en plaatsing 
van zonnepanelen op het dak van de gebouwen van de school (Mr De Clercq). Wordt 
wellicht verder besproken op het niveau atheneum 

 Er wordt ook gesteld dat we kunnen te rade gaan bij de heer De Clercq om te 
vernemen hoe het KAE aan crowd-funding doet, misschien een mogelijkheid voor 
onze eigen plannen (bvb fietsberging) 

 
10. Rondvraag / Varia 
 

 Het idee wordt geopperd om de (vuile) speelplaats op regelmatige tijdstippen op te 
ruimen en op te kuisen (door de kinderen? Via beurtrol?) Witte Tornado is een optie 

 Er wordt gesteld dat ouders die problemen ondervinden op school, zij het met 
vechtende kinderen of met pesten of andere zaken, bvb financieel, altijd terecht 
kunnen en moeten praten met Mw Boeykens omdat het Oudercomité daar slechts 
een doorgeefluik kan en mag zijn, geen oplosser of scheidsrechter 

 Er wordt voorgesteld aan de directie mede te delen dat het geen goed idee (meer) is 
om als bonus in de kleuterklassen (voor goed gedrag) en tijdens de Opendeurdag 
goedkoop plastiek speelgoed als prijs mee te geven aan de kinderen. Beter ware 
milieu- en gebruiksvriendelijk tweedehandsspeelgoed te vinden of een gratis ijsje of 
drankje als prijs te geven bijvoorbeeld 

 Een ander voorstel is om de overtollige spullen van de rommelmarkt te verkopen of 
aan te bieden op de Opendeurdag (als beiden dicht bij elkaar liggen qua datum) 

 Enkele ouders blijken moeite te hebben met het nieuwe functionele huiswerkprincipe 
en het gebrek blijkbaar aan huiswerk in de lagere school. Dit project is nieuw sinds 
vorig schooljaar en kan steun geven aan een gelijkekansen vorm van onderwijs. Mw 
Boeykens heeft al, via Pascal (voorzitter Schoolraad) laten weten dat er meer 
communicatie hieromtrent zal plaatsvinden via de lesgevers in de klas en naar de 
ouders toe (een klasvertegenwoordiger zou hiervoor ook handig zijn) 

 Er wordt opnieuw gevraagd naar de kansen om een snelle fietsen/stepberging op te 
zetten, zij het in de vorm van ijzeren bogen, beschermd door een stevig zeil erboven. 
Dit project werd al voorgesteld sinds twee jaar maar geraakt niet van de grond. 
Enerzijds, door de hoge kost die moet gefinancierd worden, anderzijds omdat het 
nieuwe gebouw voor het KAE vanaf 2022 zeker een fietsenstalling zal hebben in de 
nabijheid van het kleutergebouw. Intussen zou een stuk van de nu overdekte 
speelplaats kleuterschool kunnen gevraagd worden om te mogen gebruiken als 
stalling voor fietsen en steps. Probleem is dat er dan ook een omheining omheen 
moet geplaatst worden. Een projectvoorstel met prijsofferte zou kunnen worden 
voorgelegd aan de heer De Clercq inzake dergelijke fietsenstalling naast het 
kleutergebouw (Cédric werd gevraagd dit voor te bereiden, alsook te kijken wie het 
dan zou kunnen installeren/plaatsen) 

 Er wordt voorgesteld te vragen aan de directie KAE om de grote groene poort aan de 
bestaande fietsenberging wat langer open te houden ’s ochtends zodat ouders van 
het lager ook nog langs daar binnen kunnen gaan tot 08.25 uur bijvoorbeeld i.p.v. 
08.10 uur nu 
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 Er wordt gesproken over de mogelijke rol van het Oudercomité om armoede mee te 
bestrijden binnen de school, bvb door financieel bij te dragen voor een volwaardig 
middagmaal voor die kinderen van wie ouders het blijkbaar niet kunnen veroorloven. 
Er zou aan de directie kunnen gevraagd worden of men daar zicht op heeft, wie in 
zo’n situatie zit en hoe we zouden kunnen tussenkomen. We denken dat er geen 
enkele gratis maaltijd wordt aangeboden op dit moment 

 Er is wat discussie omtrent de naleving van de regels bij regenweer en buiten spelen 
op de kleuterspeelplaats. Kindjes blijken in de modder te spelen en zo heel vuil naar 
huis te gaan. Er wordt gevraagd om met de directie te kijken wat de regel hieromtrent 
is 

 Een ouder merkt op dat er ’s middags heel veel kinderen op de speelplaats aanwezig 
zijn tijdens de pauze en vraagt zich af of de scheiding met de blauwe lijnen nog wel 
deftig wordt toegepast of nageleefd 

 Er wordt door een ouder gewezen op het belang voor de leden van het Oudercomité 
en het ‘bestuur’ ervan om de taakverdeling nauwgezet op te volgen zodat iedereen 
weet wie wat moet doen voor een volgende activiteit bijvoorbeeld: 

o Pascal gaat nagaan met de directie wat de situatie met de poortjes is en de 
pingpongtafels,  alsook bekijken met een lokale bakker dichtbij school wat de 
mogelijkheden zijn om de mattentaarten/rijsttaartjes te bakken voor de 
volgende verkoopsessie (prijs, levering, vervoer, wat met opbrengst) 

o Andere: in te vullen 
 Oproepbrief boekentassen klasvertegenwoordiger (Pascal) 
 Oudersoirée voorbereiding en taakverdeling 
 Voorbereiding volgende vergadering 
 ... 

 
 
VOLGENDE VERGADERING: Donderdag 14 maart 2019, groene veranda Atheneum 
 


