OUDERVERENIGING MARIAKERKE VZW
A. Casier de ter Bekenlaan 26, 9030 Mariakerke
Iban BE54973169028897
dewijzeeik.ouders@gmail.com

Verslag ledenvergadering 19 november 2019
Oudervereniging Basisschool Gemeenschapsonderwijs Mariakerke vzw
Aanwezig:
Ouders: Nele, Jimmy, Ann, Peter, Sofie E., Eva, Saar, Els, Kaat, Sofie V., Salih, Wouter Vanhove
(schoolraad)
Leerkrachten: Nina, Annik, Barbara, Mieke, Veronique, Martine, Gwendoline, Mieke, Barbara, Brent,
Wendy, Martine (directie)
Verontschuldigd: Kate, Dorien
Verslaggever: Saar
1. Communicatieteam (Eva, Saar, Kate)
a. Visietekst Oudercomité
Het oudercomité werkte een visietekst uit zodat het duidelijk is voor iedereen, en in het bijzonder
voor nieuwe ouders, waarvoor het oudercomité staat. Kort samengevat, het oudercomité:
• Organiseert jaarlijks een aantal activiteiten. De opbrengst wordt aangewend in materiaal en
projecten ter ondersteuning van de school. Dit in overleg met de directie.
• Denkt mee over een aantal thema’s waarover de directie en/of leerkrachten graag de
mening van de ouders willen horen.
• Is een overlegforum waar ouders constructief met de school kunnen meedenken over
thema’s die de school bezig houden.
• Wil ouders samenbrengen/verbinden, een platform zijn waar ouders elkaar kunnen
ontmoeten.
Opmerking vanuit de directie/schoolraad:
• Punt 2 en punt 3: Beleidsmatige thema’s zijn een taak van de directie en worden
teruggekoppeld naar de schoolraad. Het oudercomité kan hierover niet beslissen maar wel
een doorgeefluik vormen zodat alle neuzen in dezelfde richting staan.
Het communicatieteam doet de nodige aanpassingen. Het is de bedoeling dat de finale visietekst
begin 2020 gecommuniceerd wordt o.a. publicatie op website van de school.
Toelichting over de schoolraad:
• De schoolraad is een advies- en overlegorgaan inzake het beleid van de school. Samenstelling
is decretaal bepaald. De schoolraad is samengesteld uit:
o Drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van
leerlingen;
o Drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit het personeel,
tewerkgesteld in een onder de schoolraad ressorterende school;
o Twee stemgerechtigde leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en
culturele milieus;
o De directeur, die de vergaderingen bijwoont met raadgevende stem.
• De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar. Huidige schoolraad zetelt
momenteel 3 jaar.
• Oproep naar kandidaten gebeurt binnen de school en naar de ouders. Ieder die het ouderlijk
gezag of de voogdij uitoefent over een kind dat ingeschreven is in een onder de schoolraad
ressorterende school, is stemgerechtigd en verkiesbaar.
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Enkele voorbeelden van zaken die in overleg met de schoolraad verlopen: beleid rond
vieruurtjes, stand van zaken nieuwbouw Eeklostraat, verduurzaming van schoolmaaltijden
om afval te beperken.

Vraag vanuit het Oudercomité:
• Meer en duidelijk communiceren naar de ouders over het beleid en de projecten/realisaties
van de school en schoolraad.
b. FAQ klasbudget
Elk schooljaar ontvangt elke klas een budget van 100 euro die de leerkracht kan besteden aan
aankopen voor de klas.
• In de vragenlijst (die n.a.v. klascadeaus van de Sint werd rondgestuurd) wordt nog eens
herinnerd aan hoe het klasbudget precies werkt.
• Belangrijk: leerkracht schiet aankopen voor en mailt aankoopbewijs (of een foto ervan) naar
dewijzeeik.ouders@gmail.com voor terugbetaling.
• Oudercomité onderzoekt of het mogelijk is dat elke leerkracht op elk moment online het
saldo van zijn eigen klasbudget kan raadplegen.
c. Overzicht investeringen
Martine bekijkt dit samen met het bestuur van het oudercomité.
2. Sint (Jimmy, Peter, Els)
a. Bestellingen en praktisch verloop
• Els bestelde de chocolade.
• Jimmy is in contact met de Sint en Pieten en bekijkt of die ook in de klassen kunnen komen.
• Peter zorgt voor de Sint- en Pietpakken en checkt of er extra gehuurd moeten worden.
b. Sintcadeau voor klassen
Het oudercomité voorziet per klas een Sintcadeau t.w.v. 50 euro.
• Wie een groter cadeau wenst aan te kopen, kan bijleggen met het klasbudget. Gezamenlijke
aankopen kunnen ook.
• De leerkrachten kregen een vragenlijst doorgestuurd waarop ze hun wensen kunnen
doorgeven. Het oudercomité koopt de cadeaus aan, de Sint bezorgt die op 6 december.
Jimmy checkt of de Sint in de klassen kan komen om de cadeaus te bezorgen.
• Het oudercomité koopt speelgoed aan voor de opvang van het kleuter en strips voor de
opvang van het lager.
3. Winterfestijn – update (Nele, Kaat, Saar)
De Wijze Winterwandeling vindt plaats op zaterdag 14 december van 17u tot 21u. Het omvat:
• Een begeleide lichtjeswandeling in Claeys-Bouüaertpark met animatie langs het parcours.
o Deelnemers krijgen een lichtje, begeleiders een fakkel. Aanvraag vergunning ClaeysBouüaertpark loopt bij stad Gent, politie en brandweer. Saar is in contact met
Yolande voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
• Animatie langs parcours. Oproep naar leerlingen en/of juffen om een toneeltjes op te
voeren, een muziekinstrument te spelen, etc. Inschrijven per mail naar
dewijzeeik.ouders@gmail.com.
• Solidariteitsmarkt. Iedereen die wil, kan iets verkopen. Opbrengst gaat naar een zelfgekozen
goed doel. Inschrijven per mail naar dewijzeeik.ouders@gmail.com.
• Oudercomité bar en hamburgerkraam. Deze worden bemand door ouders. Geen verplichting
voor de leerkrachten maar meehelpen mag altijd ☺.
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Het evenement werd al aangekondigd via Gimme, Facebook en brief in boekentassen
leerlingen. Flyers en affiches zijn in opmaak.
Als leerkrachten of ouders nog mensen kennen die een standje op de solidariteitsmarkt
willen of iets van animatie willen uitvoeren tijdens het parcours van de winterwandeling,
graag mailen naar dewijzeeik.ouders@gmail.com. We zoeken nog volk!

4. Nieuwe activiteiten
a. EHBO voor ouders (Kaat & Sofie V.)
Het oudercomité organiseert op 21 april 2020 om 19u30 een infoavond rond levensreddende
handelingen voor kinderen. Doelgroep: ouders en leerkrachten.
• Sofie V. en Kaat trekken dit met twee andere ouders/kennissen met de nodige certificatie. Al
zeker 20 personen kunnen deelnemen aan de infoavond.
• Sofie V. en Kaat zoeken nog extra hulpverleners. Indien leerkrachten of ouders mensen
kennen die Hulpverlener-Ambulancier zijn met een geldige badge DGH of verpleegkundige
met bijzondere beroepstitel spoed of intensieve zorgen, graag laten weten aan Sofie V.
vanhoutte.sofie@gmail.com.
• Details over deze thema-avond volgen op de volgende vergaderingen.
Het oudercomité plant eventueel nog een infoavond dit schooljaar. Vraag van de leerkrachten,
thema ‘veilig internet’. Sofie V. zoekt een spreker en werkt verder uit.
b. Oudercafé (Kate & Jimmy)
Het oudercomité plant een ‘Oudercafé’ om ouders samen te brengen. Is een avond zonder kinderen.
Het oudercafé hoeft niet per se op school plaats te vinden, kan eventueel ook op een andere locatie.
Kate en Jimmy werken dit verder uit.
5. Pannenkoekenverkoop (Sofie V.)
Voorstel om behalve pannenkoeken, ook Lotuskoekjes aan te bieden.
Leuk idee maar koekjes worden apart in plastiek verpakt. Strookt niet met afvalbeleid van de school.
Volgend schooljaar bekijken of Lotus of iemand anders een duurzamer alternatief aanbiedt.
6. Stille ruimte (Nele)
Voorstel om tijdens de middagpauze een aparte stille ruimte in te richten waar leerlingen tot rust
kunnen komen, een boek lezen etc.
Feedback van de directie/leerkrachten:
• Tekort aan personeel voor toezicht
• Alternatief: een stille hoek op de speelplaats creëren.
7. Activiteiten tijdens de middagpauze (Sofie V.)
Sofie V. bekijkt de mogelijkheden om extra activiteiten tijdens de middagpauze of opvang aan te
bieden en was hierover al in contact met Martine. Concreet gaat het over lessen Frans voor kleuters.
Om de lessen enigszins betaalbaar te houden, wordt de vraag gesteld of de lesgever kan opereren
onder de koepel van het oudercomité. Het oudercomité is een vzw en zo kan de lesgever
bijverdienen onder het vrijwilligersstatuut.
Ann checkt of die vrijwilliger dan ook gedekt is door de schoolverzekering.
8. Varia
a. Herbruikbare bekers (Sofie E.)
• Kostprijs voor 800 bedrukte bekers is 1500 euro.
• Moeilijk om het aantal aan te kopen stuks in te schatten. Voor winterevent 14/12
vraagt Peter herbruikbare bekers aan bij Ivago (gratis). Indien te complex om via
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Ivago herbruikbare bekers te organiseren, koopt Oudercomité in 2020 toch een
eigen stock aan.
b. Technopolis – feedback leerkrachten
• Technopolis on Tour show werd positief onthaald door de leerkrachten en de
kinderen van de Casierlaan
• Technopolis on Tour op 3 december in de Eeklostraat. Graag foto’s sturen via
Facebook OC of naar dewijzeeik.ouders@gmail.com zodat een album op de
Facebookpagina kan aangemaakt worden.
c. Geluidsinstallatie
• De man van Sofie E. heeft dit gecheckt. Slechte geluidskwaliteit zou eerder aan
de versterker liggen.
• Voorstel vanuit oudercomité om voortaan geluidsinstallatie te huren via Tom.
We zijn dan zeker dat de installatie werkt. Tom levert de installatie op school.

Bedankt aan alle aanwezigen. We nodigen iedereen graag uit voor de volgende vergadering op
donderdag 5 december 2019 om 20u in de Casierlaan.

Vragen, opmerkingen, helpende handen?
dewijzeeik.ouders@gmail.com
Volg ons op Facebook Oudercomité De Wijze Eik.

Dorien Bolsens
Secretaris

Ann Monté
Penningmeester

Jimmy De Buysere
Ondervoorzitter
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Nele Vermeire
Voorzitter

