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Verslag Ouderraad 17 november 2020 (online) 

Aanwezig: Liesbeth, Christine, Claudia, Adrian, Jan, Lisa, Julie, Andressa, Ilse, Lien, Marijke, Maxine, Mieke, 

Ruud, Roxane, Gabriela, Sien, Schepenen: Joy Sergeys en Pieter Muyldermans 

Verontschuldigd: Romy, Linda, Sanne 

 

 

• Mededelingen directeur: 

o School gestart in code oranje 

Tot 8u30 kan je voor opvang van kleuters terecht in de kleuterturnzaal (via refterdeur), 

vanaf 8u30 is de poort voor kleuters open. Directeur doet oproep om niet aan de school 

te blijven hangen omdat dit risico op coronabesmettingen verhoogt. 

o Kledinginzameling: er is al wat binnengekomen, maar er mag nog wat extra binnen 

gebracht worden. Textielrecyclagebedrijf Moeskops komt dit ophalen, zij verdelen dit 

naar verschillende landen. 

Zaterdag tussen 7u30 en 8u wordt alles opgehaald. Er worden ouders gevraagd om dit in 

de vrachtwagen te deponeren. We zetten oproep op facebook.  

o Actie fluojasjes en helm is opnieuw gestart, gekoppeld aan stickeractie om tickets voor 

Zoo/Planckendaal te sparen. Opkomst kan nog beter.   

o Sint zal coronaproof verlopen, zonder Pieten om risico op besmettingen te beperken. Er 

worden snoeppakketten per klas voorzien door de gemeente, zodat ouders niet hoeven 

bijeen te komen om zakjes te vullen. 

o Er is een leerlingenraad gestart met afgevaardigden uit het 5e en 6e leerjaar. 

 

• Mededelingen directeur: 

o Naschoolse activiteiten: 105 ouders hebben gereageerd op de enquête. Er was interesse 

in alle activiteiten. Normaalgezien zou Sport & Opleiding starten met NSA na de 

herfstvakantie in Het Groene Dal. Gezien de huidige omstandigheden en na gesprekken 

met het lokaal bestuur, hebben ze besloten om pas te starten vanaf januari, omdat 

kinderen van Het Groene Dal toevoegen aan groepen van VSC op dit ogenblik uitgesloten 

is, nieuwe activiteiten opstarten in deze tijden ten sterkste wordt afgeraden door lokale 

en hogere besturen en iets opstarten met de kans dat we op korte termijn meteen lessen 

moeten opschorten geen goede boodschap zou zijn. 

Indien de cijfers blijven dalen, zullen de activiteiten starten na de kerstvakantie, hiervoor 

zullen de inschrijvingen geopend worden tijdens de week voor de vakantie. 

o NSA-terugbetalingen (zie vorige vergadering): de lijst is (eindelijk) binnen, e-mailadressen 

worden opgezocht en mails verstuurd. 

 

• De nieuwe schepen van Onderwijs Joy Sergeys stelt zich voor en sluit aan bij de Ouderraad om te 

weten wat er leeft in de Ouderraad. 
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• Update Speelplaatswerkgroep: 

o Moestuin is aangelegd. Julie vraagt financiering voor aankoop van teelaarde, ca 180€. 

Voor verdere financiering wordt gekeken naar subsidies bij provincie Vlaams-Brabant. 

Liesbeth spreekt hiervoor contacten aan voor meer informatie. Verder wordt gedacht aan 

een inzameling van tuinmateriaal, evt grond vragen aan tuinbedrijven, bvb met melding 

ervan op onze facebookpagina. Lisa bespreekt dit ook met Annelies Vanderlinden.  

o Stijn heeft extra toestellen geplaatst 

o Leerkrachten voeren gesprekken met externe aanbieders van speeltuigen.  

o Er wordt aan de Ouderraad financiering voor nieuwe speelbakken gevraagd. De school 

bekijkt eerst wat er precies nodig is voor duurzame oplossing. 

o Er zal een 2e wilgenhut gebouwd worden zodra dit coronaproof kan gebeuren. 

o In functie van ideeën leerlingenraad en leerkrachten zal het plan voor de speelplaats 

verder geüpdatet worden. Lisa brengt hiervoor mensen samen.  

 

• Actie fietskeuring in maart: Maarten Bresseleers (VSC) wil een fietskeuring organiseren met een 

aantal vrijwilligers (Wim Borremans, Stef Bossaert, Filip Sport, …). Vrijwilligers Repair Café willen 

ook meewerken indien dit coronaproof kan verlopen. Maarten stelt voor dit de laatste woensdag 

voor de paasvakantie te organiseren.  

 

• Verkiezingen Schoolraad: de directeur stuurde reeds een mail voor kandidaatstelling van een van 

de ouders. Lisa Wastiels is kandidaat. Er wordt nog een kandidaat uit de socio-cultureel-

economische sector gezocht die in Hoeilaart woont.  

 

• Nieuwsbrief: de directeur is intussen ook gestart met een nieuwsbrief. Bundelen we deze samen 

met de nieuwsbrief van de Ouderraad of behouden we aparte nieuwsbrieven? Er zal een poll 

gelanceerd worden op facebook om te kijken wat de ouders verkiezen.  

 

• Rondvraag (waarin ieder zijn zegje kan doen): 

o Vraag om betalingen voor de school (maaltijden, schoolopvang, …) te kunnen bundelen 

en/of regelen via domiciliëring, zodat je geen resem aparte betalingen hoeft te doen. 

Liesbeth bespreekt dit met de scholengroep. 

o Bezorgdheid rond digitaal huiswerk: een aantal ouders vindt dat er te veel huiswerk wordt 

gevraagd op pc of tablet. Andere ouders vinden dat dit mee bij de maatschappelijke 

evolutie hoort en vinden de huidige hoeveelheid niet overdreven. De school licht toe dat 

dit vanuit overheid wordt verwacht in de eindtermen, en dit vanaf de instapklas. Het zou 

interessant zijn hier wat meer toelichting bij te geven, bv. in de nieuwsbrief. 

o Vraag hoe wordt omgegaan met allergieën bij traktaties vanuit de school (Sint, Pasen, …). 

De traktaties worden aangepast voor kinderen waarvan de allergieën aan de school 

werden doorgegeven.  

De volgende ouderraden voor dit schooljaar zullen georganiseerd worden op: 

- Maandag 11/01 

- Woensdag 17/03 

- Dinsdag 11/5 

 

 

 


