
 

 

Verslag Ouderbouwvergadering 
14/11/2018 

  

Aanwezigen :  

Team: Eva, Donald 

Ouders: Katleen (Jelte en Tobias) – voorzitter, Greet (Babette, Marilou en Oskar) – 

verslaggever, Amelie (Ides en Wies), Roeland (Mil en Ida), Nele (Mila en Amelia), Trui (Leon 

en Lee), Isabelle (Matisse), Veerle (Améline en Anna-Lucia), Erwin (Kamiel), Sandy (Noah, Eva 

en …), Laurence (Kobe en Lars), Kevin (Ezra en Amon) 

 

Agenda: 

 

A. Nieuws vanuit de werkgroepen 

1) Werkgroep zolder: Is het nuttig dat de ouderbouw een VZW wordt of niet ? 

2) Werkgroep speelplaats: Dak van de fietsenstalling 

3) Werkgroep Quiz 

B. Nieuws vanuit de ouders: 

1) Gebruik van het Billie-lokaal voor instappers/kleuters van Chris. 

2) Sinterklaasfeest op school: traditie aanpassen aan de noden van onze tijd? 

3) Gemachtigd opzichter of politie aan oversteek fietsostrade, opzetten petitie ? 

4) Kerstzingen 

 

C. Varia 

 

Verslag: 

 

A. Nieuws vanuit de werkgroepen 

1) Werkgroep zolder: Is het nuttig dat de ouderbouw een VZW wordt of niet ? 

Amelie lijst de belangrijkste voordelen van een vzw t.o.v. een feitelijke vereniging op: 

• Leden zijn niet persoonlijk aansprakelijk 

• Als vzw kan je dikwijls subsidies aanvragen voor extrascolaire activiteiten: niet 

alleen voor de zolder, maar ook voor ‘fruit op school’ of  rond muzikale opvoeding 

of sport na school,… 

Er zijn enkele nadelen/administratieve lasten: 



 

 

• Opmaken statuten en reglement 

• Bankrekening openen 

• 111,8 EUR kosten verbonden aan de oprichtingskosten 

• Bijhouden van een minimale boekhouding 

• Bij elke wijziging zijn er ook kosten verbonden.  

• Er moeten algemene vergaderingen georganiseerd worden 

Er zijn al vele scholen met een ouderraad als vzw. De bezorgdheid is dat de huidige 

werking van de ouderbouw verdergezet moet kunnen worden (er is een kernteam, iedere 

ouder is steeds welkom, het welbevinden van alle kinderen staat voorop, er kan door 

iedereen gestemd worden over budgetten,…) 

Er volgt een aparte mail vanuit het kernteam naar alle ouders met de drijfveer hiervoor, 

een beknopte uitleg en voor- en nadelen. De feedback vanuit de ouders wordt 

teruggekoppeld op de volgende ouderbouw. Een eventueel voorstel van statuut volgt dan 

tijdens de ouderbouw van januari. De werkgroep ‘De Zolder’ geeft hiervoor een aanzet en 

wordt hiervoor bij voorkeur ondersteund door ouders die hier professioneel mee 

vertrouwd zijn. 

2) Werkgroep speelplaats: dak van de fietsenstalling 

Er is een vraag om het dak van de fietsenberging te herstellen. De Stad Mortsel voorziet 

de vervanging ervan in 2019 (budget van de stad) en plant eveneens een optimalisatie 

van de fietsenberging zelf. 

3) Werkgroep Quiz: de inschrijvingen zijn gestart! 

De inschrijvingen zijn gestart. Er kunnen maximum 35 ploegen inschrijven. Je ontving 

hiervan al een oproep via mail, ook voor helpende handen. Allen daarheen! 

B. Nieuws vanuit de ouders: 

1) Gebruik van het Billielokaal voor instappers/kleuters van Chris 

Op het einde van het schooljaar zullen er opnieuw 30 kleuters/instappers zijn bij Chris. 

Het klaslokaal is te klein. Het lokaal van de Billie zou een betere optie zijn. Vanuit de 

directie is er al meermaals de vraag gesteld aan het Mortsels stadsbestuur of het lokaal 

van de Billie niet opnieuw bij de school kan komen?  

In het verleden werd ooit een petitiebrief afgegeven aan het Mortsels bestuur. 

Het is een jaarlijks wederkerende vraag, helaas nog niet opgelost. Het is noodzakelijk dat 

er een alternatief is voor de Billie (misschien richting GTI?). Het is echter nodig om het 

plaatsprobleem te blijven aankaarten bij Mortsel. Daarom werken we op 2 sporen: vanuit 

de directie wordt dit blijvend aangekaart bij het stadsbestuur, maar ook vanuit de ouders 

zal er een delegatie een afspraak maken met de burgemeester. Eva (Marilou) is hierin 

trekker. Heb je zin om je schouders hier mee onder te zetten, spreek je dan Eva aan?  



 

 

2) Sinterklaasfeest op school: traditie aanpassen aan de noden van onze tijd? 

Is het een idee om een diverser aanbod aan zwarte pieten aan te bieden? Een witte piet, 

een volledig zwarte piet, een piet met veel of hier en daar wat roetvegen,  

Het is niet de taak van de ouderbouw om hierover te beslissen. Het team heeft dit intern 

reeds besproken en kiest ervoor om vast te houden aan het verhaal: de pieten komen 

door de schoorsteen en zien daarom zwart van roet. De zwarte pieten tijdens het 

Sinterklaasfeest zullen dus roetveegpieten zijn. 

3) Gemachtigd opzichter of politie aan oversteek fiets-o-strade van de Amedeus 

Stockmanslei. Kan er een petitie opgezet worden? 

De voorrangsregel voor de fiets-o-strade aan de brug met de Amedeus Stockmanslei 

creëert gevaarlijke situaties. Zeker voor kleine fietsertjes die zwoegend de brug komen 

opgereden en dan plots moeten remmen voor de snelle fietsers op de fiets-o-strade. Kan 

dit misschien opgevangen worden door een gemachtigd opzichter tijdens de 

ochtendspits? 

Eva (Marilou) kaart het eveneens aan wanneer een delegatie afzakt naar het 

gemeentehuis voor de afspraak met de burgemeester over het lokaal van De Billie. 

4) Kerstzingen 

Vanaf 30 november wordt er gestart met de repetities voor het kerstzingen. De 

Kerstmarkt op donderdag 20/12 start met de liedjes. Wil je als ouder het orkest of het 

koor versterken? Laat het zeker weten aan Greet (Olivia en Lars). We hopen op een 

geweldig orkest! 

C. Varia  

1) Fruit en groenten op school 

Er is een draagvlak om fruit/groenten te blijven aanbieden. Maar… er zijn te weinig 

snijders op woensdagmorgen. Er is een vaste ploeg ontstaan, die zich wat verplicht voelt 

om te blijven snijden, maar dit is niet voldoende. Er is vraag naar versterking en nieuw 

bloed.  Als ze met voldoende zijn, dan is de klus geklaard op 30 minuten. 

In eerste instantie wordt de oproep voor helpende handen herhaald in het 

weekoverzicht. Op woensdagmorgen wordt de flip-over opnieuw op de speelplaats  

gezet. Als dit geen extra helpende handen oplevert, kan het een optie zijn om het aanbod 

te verminderen (enkel bananen, de week erna enkel mandarijnen of… er wordt alleen nog 

gesneden voor de kleuters). 

Voel je geroepen? Steek een handje toe. Alle hulp is welkom! 

2) Het welzijn van de dieren op school  



 

 

Het welzijn van de dieren op school wordt in vraag gesteld: de vissen van Nathalie zijn 

gestorven, de witte kip ziet er momenteel wat triestig uit. 

Er zit nochtans een regelmaat in de verzorging van de dieren. Een groep is steeds 

verantwoordelijk. Elke dag heeft een potje waarin graan aan het begin van de week wordt 

afgewogen. Ook het kippenhok wordt geregeld proper gemaakt. 

3) Agendapunten van de ouderbouw 

Zijn er richtlijnen die bepalen welke agendapunten op een ouderbouwvergadering 

kunnen worden geagendeerd? 

Er zijn geen vaste richtlijnen. Het is belangrijk dat de juiste kanalen worden gebruikt. Het 

kan zijn dat er punten zijn, die best eerst met de desbetreffende leerkracht, directie of 

zorgleerkracht worden besproken. Het kernteam bepaalt de agenda en beslist of de 

ouderbouw het meest geschikte forum is voor het agendapunt. Wanneer een agendapunt 

niet wordt weerhouden, wordt dit teruggekoppeld met de persoon in kwestie. Als je een 

agendapunt aanbrengt, wordt verwacht dat je dit zelf komt toelichten. 

4) spitsverkeer in de gang van de lagere school 

Kan het een idee zijn om het drukke verkeer in de gang van de lagere school wat terug te 

dringen? Vooral op maandagmorgen na de openingskring is het er erg druk. Als kinderen 

groot en oud genoeg zijn, kan het een oplossing zijn om afscheid te nemen op de 

speelplaats. Zo is de start voor de kinderen wat rustiger. 

 

Datum volgende ouderbouw: maandag 10 december 2018 om 20u. Tot dan! 


