
Ouderraad 9 mei 2019 om 20 uur 

 

Aanwezig:  Karin Ghequiere, Eveline Hautekeur, Griet Bourgois, Emelie Bulteel, Filip Covemaeker, 
Marijke Samyn, Jolien Decrock, Els Parmentier, Sanne Colpaert, Tine Saint Germain  

Verontschuldigd: fam. Grymonpré, fam. Goens, fam. Decorte 

 

 

1. Verwelkoming 

Verslag werd goedgekeurd. 
Het beloofde bedrag van de ouderraad voor de school wordt eerstdaags overgeschreven  -->  kisten 
met buitenspeelgoed. 

2. Goedkeuring vorig verslag 

 

3.1 Kip aan het Spit: zondag 3 februari 2019 

3. Nieuws uit de school 

Er waren iets meer eters en er waren evenveel lotjes verkocht in vergelijking met de vorige jaren. Er was 
wel minder drankverbruik.   

De opbrengst (+/- 4.000 euro) wordt integraal gebruikt voor de stoelen en banken in de tweede graad. 
Volgend jaar komt de eerste graad aan de beurt. 

 

3.2 Schoolfeest: zondag 12 mei 2019 

Thema: Televisie 

Gelijkaardig concept vorig jaar concept. 

Wie kan helpen? We doen het op zondagnamiddag. Vorig jaar barbecue van Dieter Goens. Dieter, Kurt 
en Pieter staan aan de barbecue. 

 

  



3.3 Vrije dagen/ pedagogische studiedagen volgend schooljaar 

Er ligt nog niets officieel vast. Er hebben een nieuw leerplanconcept. We zullen met alle scholen opnieuw 
rond ZILL werken. 1 halve dag ligt al vast 05/02/2020. De rest zullen we later kenbaar maken. 

We probeerden vroeger altijd zowel na Eerste Communie en na vormsel een dag vrij te hebben en dat zal 
volgend jaar opnieuw lukken. Eerst Communie valt terug op Pinksteren . 

We kijken waarschijnlijk om de langste periode voor de kinderen even te onderbreken met een tweede 
vrije dag. 

 

3.4 Raad van Bestuur: maandag 1 april 2019 

Op de algemene vergadering waar Els en Eveline op uitgenodigd zijn, wordt de boekhouding in detail 
bekeken. Vorig jaar waren er voor onze school geen onevenwichten. 

 

3.5 Sam de verkeersslang: week 13-17 mei 2019 

De school besliste om dit jaar (week van 13 mei) terug “Sam de verkeersslang” te doen. 

Tijdens 1 volle week wordt er met hulp van het oudercomité aan beide ingangen van de school nagegaan 
als kinderen op een veilige en milieuvriendelijke manier naar school komen. 

In de klas worden de stippen gezet. 

 

3.6 Volgend schooljaar 

Leerkrachten moesten pas tegen 1 mei zeggen welk verlof ze nemen. Het is dus nu nog te vroeg om iets 
over de organisatie van volgend jaar te zeggen. 

 

3.7 Werken in straat /school 

 

3.8 Varia 

- Op 15 maart namen de kinderen van L1 tot L6 deel aan de kangoeroewedstrijd: een 
wiskundeolympiade. We kregen de resultaten binnen. We zitten opnieuw met 2 kinderen in de top 
100 van West-Vlaanderen 

-  De 3de leerjaar deed mee aan Lego-wedstrijd. 



- Facebook: We proberen wekelijks iets te plaatsen dat op de website stond. Sinds we geen 
schoolkrant meer hebben staan verslagjes op de site. 

- Het zesde leerjaar gaat op tweedaagse op 28 en 29 mei. We gaan met de fiets naar het 
Plokkersheem in Watou. We werken rond techniek en sport. Juf Jana gaat dit jaar mee ter 
ondersteuning van Juf Anneleen. 

- Schoolreis lager: op dinsdag 25 juni in Gent 

- Schoolreis kleuter: Een leef- en speelboerderij Hoeve ter Kest in Gits op maandag 3 juni. Volgend 
jaar De Sierk In De Haan. Met hoeve Madelstede in Pollinkhove vormt dit een 3-jarenplan. 

-  Vrijdagmiddag 21 juni: einde proeven 

-  Maandag 24 juni: rapport- en kindbespreking lager ( eerste week juni voor kleuter) 

-  Maandag 24 juni: wisselen van klas: Elke juf neemt voor een uurtje de klas die het volgende jaar 
komt. De kinderen kunnen dan even proeven. 

-  Woensdag 26 juni: waarschijnlijk feestje leesouders 

-  Donderdag 27 juni: schoolviering om 13u15. Iedereen welkom. Dankzij Marijke Samyn zal er 
communie uitgedeeld worden. 

- Donderdag 27 juni: afscheid 6de 

- Vrijdag 28 juni: afsluit per klas in de voormiddag/ opkuis + vergaderen 

 

1.181 euro op de rekening momenteel. 
Daarvan wordt eerstdaags 1.000 euro overgeschreven naar school. 

4. Financiële stand 

 

Lezing "Veilig op internet", i.s.m. Gezinsbond Reningelst. Ongeveer 20 aanwezigen. Subsidie voor deze 
lezing werd aangevraagd aan Stad Poperinge. 
 

5. Evaluatie vormingsavond 

  



De ouderraad schonk een leuk presentje aan alle leerkrachten van de VBS De Zonnewijzer: 
een dank-u-wel kaartje, een cinematicket en een zakje M&Ms    verwijzing naar het M-decreet en 
de diversiteit in de klassen    

6. Juffen in de kijker 

Deze attentie werd voorzien in de week van de staking midden maart. De school kwam met de ludieke 
helden-actie positief in het nieuws om hun standpunten duidelijk te maken. 

Ondertussen werden de cinematickets al gebruikt: 

 

 

23/06/2019 - speelplein Reningelst 

7. Pick-Nick 

Iedereen brengt eigen picknick mee, drank, soep, ijsjes, taart kunnen aan een zacht prijsje aangekocht 
worden. 

Chiro en IBO vragen of er speelmateriaal van hen mag/kan gebruikt worden. 

Inschrijvingen worden weldra verstuurd. We beslissen op zaterdag 22/06 of de picknick al dan niet door 
kan gaan, afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Inschrijvingsstrookjes via school laten uitdelen. 

Volgende vergadering voorbereiding picknick: 06/06/2019 - 20u bij Els en Glen thuis. 



Een grote fuif wordt voorlopig uitgesteld. 

8. Fuif 

Alternatief voor in het najaar/voorjaar volgend jaar: kinderfuif? Doelgroep, tijdstip en duur zoals de 
vorige Halloweenfuif. Beschikbaarheid van zaal Rookop te bekijken en afhankelijk van de beschikbare 
datum daarvan een thema bedenken. 

 

De vraag kwam of er eventueel eens nagedacht kan worden om de Pastoorstraat (vanaf kerk tot 
kruispunt met Kriekstraat) als ‘schoolstraat’ te gaan gebruiken. 

9. Varia 

• In De Werf (Freinetschool Poperinge) is er momenteel een testproject voor Fiets- / Schoolstraat 
lopende. 
 

• Aanvraag gebeurt blijkbaar door een ouderraad of een school. 
 

• Wat met de 'gewone' burgers die de Pastoorstraat als doorgangsstraat gebruiken (vanuit de 
omliggende straten). 
 

• Rondvraag zou welkom zijn om de mening, bezorgdheden van alle inwoners. 
 

• Eveline vraagt bij stad Poperinge wat de regels zijn rond zo'n straat. Wordt verder opgevolgd. 
 

 

Wat meer info is o.a. terug te vinden op: 

https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/ 

Een schoolstraat is een straat die aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur wordt 
afgesloten. In overleg met de gemeente/stad en de school kan dit een ander tijdskader zijn. De straat 
blijft uiteraard steeds toegankelijk voor hulpdiensten. De straat is toegankelijk voor voetgangers en 
fietsers. Wie toch met de auto komt, kan iets verder parkeren en te voet tot aan de schoolpoort gaan.  

Het concept ‘schoolstraat’ staat vanaf 20 oktober 2018 in de wegcode. De huidige wet houdt in een 
aantal gevallen echter geen rekening met de toepassing van de reeds bestaande schoolstraat waar 
bewoners en garagehouders geen toegang hebben. Het wel toelaten van gemotoriseerd verkeer kan de 
goede werking van een schoolstraat ondermijnen. Er werd daarom een wetswijziging voorgesteld. 

 

  

https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/�
https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/2172-art22undecies�


https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/2172-art22undecies 

2.61. "Fietsstraat": een straat die is ingericht als fietsroute, waar specifieke gedragsregels gelden ten 
aanzien van fietsers, maar waarop tevens motorvoertuigen zijn toegestaan. Een fietsstraat wordt 
gesignaleerd met een verkeersbord dat het begin en een verkeersbord dat het einde aanduidt. 

 F111    F113 

 

2.68. “Schoolstraat”: een openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling waar tijdelijk en 
tijdens bepaalde uren aan de toegangen een verplaatsbare afsluiting geplaatst is met het verkeersbord 
C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding “schoolstraat”. 

 

Artikel 22undecies. Verkeer in schoolstraten 

  C3 

 

In de schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers. 

Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in die straat 
gelegen is, alsook prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het 
rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder, 
hebben toegang tot de schoolstraat. 

Bestuurders die in de schoolstraat rijden, doen dit stapvoets; ze laten de doorgang vrij voor de 
voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen er zo nodig voor. De bestuurders van 
gemotoriseerde voertuigen brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet. 

 

Volgende vergadering voorbereiding picknick

Volgende vergadering 

: donderdag 06/06/2019 - 20u - bij Els en Glen thuis 

ouderraad

 

: woensdag 11/09/2019 - 20u - school Baljuwstraat 
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