
Ouderrraad 10 februari 2020 

 

Aanwezig: Jan Decorte, Eveline Hautekeur, Emely Bulteel, Sofie Vieren, Marijke Samyn, Jolien Decrock, 

Els Parmentier, Glen Boeyaert, Sanne Colpaert, Tine Saint Germain, Anneleen Decoene, Tine Vanackere 

Verontschuldigd: fam. Creus, fam. Goens 

 

1. Verwelkoming 

 

2. Goedkeuring vorig verslag 

 

3. Evaluatie winterwandeling 

Opkomst navolgens de slechte weersomstandigheden (regen en wind) was goed. 

100 deelnemers. We zagen heel weinig ouders van de school. 

Reden? Claereboutrun ook die dag, net voor kerstvakantie, tijdens de Warmste Week, kerstkaartenactie 

school (was trouwens een eenmalige actie)... Moet het december zijn? 

Aankleding heel gezellig. 

Merci aan Jolien en Andy voor het gebruik van hun infrastructuur. 

Te veel soep. 

Inkomsten: 1.244 euro 

Inschrijvingen: 334 euro 

Verkopen: 860 euro 

Schenking KVLV: 50 euro 

Kosten : - 475 euro 

Food: 323 euro 

Non-Food: 151 euro 

Winst: 769 euro 



 

4. Kip aan 't Spit 

Gelijkaardige opkomst als vorig jaar. 

Weinig gezinnen van school.   

Volgend jaar eventueel Picon op de drankkaart. 

Veel helpers in de zaal maar te weinig medewerkers aan de afwas/afdrogers. 

 

5. Week van Sam De Verkeersslang 

Wanneer? Week van 11/05/2020 - 15/05/2020 – Mogelijkheid te bekijken om Schoolstraat toe te 

passen die week  Anneleen vraagt na bij Stad Poperinge. 

Afsluit? 15/05/2020  

Volwassenen: "Koffietafel" - Jan, Glen, Eveline 

Tine is verantwoordelijke voor het dansje en kijkt voor een oefenmoment 

Dresscode: fluokledij 

 

6. Schoolfeest 

Wanneer? 17 mei 2020 om 14 uur. 

Thema: "Landen". 

Ouderraad helpt opnieuw. 

Opletten: niet te veel medley's 

 

7. Picknick 

We organiseren het opnieuw. 

Wanneer ? 07/06/2020 

Werkgroep? Tine SG, Griet, Els, Tine V, Jolien 

 



8. Financiële luik 

Stand van de rekening = 2684,01 euro 

Nog 500 euro? overschrijven naar de rekening van de school moet nog gebeuren.  Anneleen bezorgt 

nog het rekeningnummer. 

Er werd 200,00  euro betaald voor de aankoop van servies.  Nu nog boxen en deksels betalen: kosten 

worden gedeeld door de drie partijen (school, ouderraad en gezinsbond). 

Rest is voor volgend schooljaar, medewerking Bleekweide. 

 

9. Project Bleekweide 

Bedoeling is dat er gevoelsplekjes op school worden gecreëerd, vanuit inspraak van de kinderen. 

Half maart 2020 is er een infosessie in de Bleekweide. Het project kost 3500 à 5000 euro. Budget is 

enkel voor de begeleiding. 

10 tal keren samen komen met kinderen en leerkrachten. 

Steun Cera zal worden aangevraagd. 

Geen steun vanuit de scholengemeenschap. 

 

10. Voordracht 

Voorstel om uit te stellen naar volgend schooljaar, meelopend met het project Bleekweide. 

 

11. Nieuws van de school 

Wandeling: 11 februari 2020  3de kleuter + lager, daarna spelletjesnamiddag 

Franse dag: 21 februari 2020  dansjes, spelletjes, 's middags franse maaltijd,... 

Gezond ontbijt: 6 maart 2020. Helpers worden nog gevraagd. 

Telling 01/02/2020: 101 kindjes + 59 kleuters  5 minder leerlingen dan vorig schooljaar. 

 

12. Veiligheid 

Aanleiding: Moeilijkheden in de Pastoorstraat: 



- Deels Parkeren op het voetbad - niets met tijdelijkheid te maken 

- Parkeren net voor of na het zebrapad - niets met tijdelijkheid te maken 

- Parkeerverbod negeren aan 1 zijde van de straat = verkeersovertreding --> politie inlichten 

 

Eveline had op woensdag 5 februari overleg met de mobiliteitsambtenaar. Mogelijkheden om de 

veiligheid te bevorderen: 

 Politie: bekeuren is moeilijk momenteel omdat de verkeerssituatie onduidelijk is en heel 

vaak wijzigt i.f.v. de werken. 

 Terras bij Ateliers Hortense is goedgekeurd. 

 Auto's zullen in de Pastoorstraat met de neus richting Reningelstplein geparkeerd moeten 

staan vanaf school richting Baljuwstraat. 

 Voor de school kunnen mogelijks octopus beugels geplaatst worden 

 Parkeerverbod 

 Schoolstraat? Is een vraagteken gezien het een doorgangsweg is. 

 

Voorstellen uit de groep: 

- Rijen van school? Er zijn nu al 2 rijen. 

- Kinderen mogen alleen naar huis? Ja, mits goedkeuring van de ouders 

- Briefje vanuit de kinderen: 'Denk aan mijn veiligheid'. 

 

Vragen naar het overleg toe op 4 maart in de voormiddag: 

- Wijkagent toch meer vragen om te komen. Politie! 

- Parkeerverbod van huisnummer 15 tot aan het pleintje 

- Plaatsen beugels aan de twee scholen (gelijkaardig als Sint-Franciscusinstituut) 

- Schoolstraat 

- Informeren gemachtigd opzichter 

Jan en Jolien gaan naar het overleg, samen met juf Anneleen. 

 

12. Dwaallichtjestocht 19/2/2020 

Rookop is gereserveerd. 

Kernwerkgroep:  Voor de ouderraad: Pieter, Jan, Kurt 

Tips?  Laat maar komen via mail. 



 

13. Teambuilding 

Werkgroepje: Tine, Eveline, Jan, Glen 

Zonder kinderen. 

 

13. Varia 

Servies Emely: Leerkrachten en de leden van de ouderraad en gezinsbond mogen dit gebruiken mits 

betaling. Kalender door te geven aan Emelie welke activiteiten al zeker servies nodig hebben in de 

komende maanden. Eveline kijkt nog om het reglement te bezorgen. 

 

14. Volgende vergadering 

Volgende vergadering ouderraad: maandag 30 maart 2020 – 30u – school Baljuwstraat 


