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Verslag Vergadering Basisschool 

Westerhem – Stibo - Oudercomité  

Datum: Dinsdag 27/11/2018 - 20u00 

Aanwezigheidslijst: 

Naam Organisatie Rol 

Patricia De Backer School Directeur 

Gina Maselyne School Zorgleerkracht  

Kathleen De Valkenaere School Leerkracht K2-K3A 

Sara Vanderlinden Stibo Opvangjuf 

Sabine Lippens Stibo Opvangjuf 

Els Meyvaert Oudercomité Voorzitter 

Pieter Nieuwlaet Oudercomité Secretaris 

Kim Smets Oudercomité Lid 

Katrien Arijs Oudercomité Lid 

Kerlijne De Smet Oudercomité Financiën 

Caroline Vanhauw Oudercomité Lid 

Soetkin Cauwe Oudercomité Lid 

 

Nr Omschrijving Actie? 

A Algemeen  

A.1 Opening, Rondje van de tafel - 

A.2 Aanvaarding verslag van vergadering 24/09: OK - 

A.3 Werking oudercomité:  
- Er zijn 17 ouders (al dan niet opnieuw) lid van het 

oudercomité 
- Els blijft voorzitter, Kerlijne blijft de finananciën 

opvolgen. 
- Pieter heeft de rol van secretaris opgenomen 
- Per evenement zijn nu enkele ouders het basisteam 

voor de organisatie, waardoor dit minder op de 
schouder van één iemand komt te liggen. 

- 

A.4 
27/11 

Veiligheidsrondgang school (recent) 
- Opmerking ivm kapotte zak houtskool in de kelder 

(is van OC, maar door vocht uit elkaar gevallen); 
- Klusjesman zal deze wegdoen; 

Klusjesman: wegdoen 
houtskool 

B Werking School  

B.1 
9/18 

Thema vrede 
- De werking blijft doorlopen tijdens het jaar, met 

elke maand een nieuwe slogan; 

- 
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- De leerlingen hebben het gevoel dat er op de 
speelplaats een positieve impact is door het thema: 
er is minder conflict. Dit kwam duidelijk naar boven 
op een leerlingenraad (zie verder) 

B.2 
9/18 

Werkgroepen Mos (Milieu op school) – Verkeer 
- Algemeen is het voor de school heel vaak kiezen 

welke themadag/themaweek er wordt gevolgd: er 
is altijd wel wat te doen. Dat heeft ook een impact 
op hoe vaak Mos/verkeer op school aan bod komt. 

Verkeer:  
- Wordt vooral opgevolgd door juf Polyana, Juf Tanja, 

Juf Dorine, Juf Els en Juf Linda 
- fluo actie is lopende; 
- Er is de verkeersweek, voetgangersexamen,… 

Mos: 
- Er zijn geen kippen. Op school is er op dit moment 

niemand kippenminded. Er zou kunnen een oproep 
gedaan worden wie van de ouders/grootouders dit 
zou willen opnemen (ook buiten schooluren!). De 
laatste 2 pogingen met kuikentjes zijn geëindigd in 
de buik van een vos. Dat is voor de kinderen niet 
fijn, dus te vermijden. 

- In het voorjaar wordt terug gestart met een 
moestuin, er volgt nog een oproep ter 
ondersteuning; 

- Mogelijks komt er nog iets uit de bus via de 
“hulpcheques”; 

- Caroline heeft goeie contacten met de bioboerderij 
“goedinge” in Afsnee → er is wellicht mogelijkheid 
om op één of andere manier samen te werken (op 
school of ter plaats). School is geïnteresseerd. → 
wordt vervolgd; 

Oproep ivm kippen 
 

B.3 
9/18 

Klasouders:  
- Er is in iedere klas minstens 1 ouder; 
- Deze zijn bijna altijd lid van het oudercomité, 

behalve in L6. 

Klasouders kenbaar 
maken binnen elke klas 

B.4 
2/18 

Nieuws over Questi? 
- Zoals steeds wordt door Questi binnenkort een app 

beloofd; 
- Algemeen zijn de stadsscholen niet tevreden, wordt 

bijv. de vraag gesteld waarom niet hetzelfde 
platform als het middelbaar onderwijs wordt 
toegepast; 

- De school kan zelf weinig anders doen dan druk 
zetten in groep op o.a. Digipolis om een werkbaar 
product te bekomen, of als het moet een ander 
platform. 

School blijft druk 
zetten 

B.5 Leerlingenraad Patricia: verslag(en) op 
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27/11 - Ongeveer elke 2 maanden is er een leerlingenraad, 
waar telkens 2 andere afgevaardigenden hun klas 
vertegenwoordigen. 

- Naast “traditionele” thema’s zoals (onvoldoende) 
doorspoelen op toilet, komen er heel wat zaken aan 
bod die de leerlingen mee laten werken aan het 
leven op school. Voorbeelden: balvrije dag ipv 
balvrije week, aandacht voor de wijze waarbij de 
warme maaltijd opgeschept wordt, welke 
middagactiviteiten er zijn… 

- Om ouders hier wat inzicht in te geven, zal het 
verslag op de website gezet worden.  

website zetten 

B.6 
27/11 

Klasfoto’s: 
- Fotograaf wordt blijkbaar al een jaar tevoren 

vastgelegd; 
- Klasfoto’s werden in kleine groepjes gemaakt en 

samen gephotoshopt, soms kijken de kinderen weg 
van elkaar → als dit volgend jaar ook zo gebeurt, 
fotograaf er attent op maken. 

- Stibo is teleurgesteld dat er van hen geen foto is 
gemaakt; 

- Er is ook geen groepsfoto van de leerkrachten; 
- Enkel wie er specifiek om heeft gevraagd kon er een 

familiefoto van laten maken → volgend jaar best 
eens op letten. 

Naar volgend jaar toe 
wat aandachtspuntjes. 

B.7 Brutus: 
- Het aantal afnemers blijft laag; 
- Er zal gevraagd worden of zij iets kunnen/willen 

doen rond de kerstmarkt (sponsoring?) 

Vragen ivm actie rond 
kerstmarkt 

B.8 Ziektes leerkrachten: 
- Dit seizoen redelijk wat leerkrachten ziek; 
- Dit wordt niet altijd gemeld aan ouders, of pas als 

er een vervanger is; 
- Dit komt doordat het vinden van vervangers 

moeilijk is en alle energie kruipt in het vinden van 
(tussen)oplossingen, waardoor communicatie pas 
terug op het voorplan komt als die vervanging is 
“gefixt”. 

- School doet haar best, maar moet roeien met de 
riemen die ze heeft, dus altijd eerst de oplossing, en 
dan pas de communicatie. 

- 

C Terugblik  

C.1 Familiefietstocht (organisatie: School) 
- De tocht was heel plezant, iedereen was tevreden; 
- Organisatie had graag wat meer opkomst gehad. 

Vermoedelijk moet de communicatie nog een 
tandje bijsteken, maar er wordt ook veel verwacht 

Nieuwe editie in 2019 
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van mond-op-mond reclame (elk nieuw idee moet 
wat groeien); 

- Qua datum is het interessant om deze in een vast 
stramien te gieten (e.g. de laatste zondag van 
september);  

- Er zal volgend schooljaar opnieuw een fietstocht 
georganiseerd worden. 

C.2 Pierkesloop (organisatie: extern) 
- Er waren terug veel leerlingen van Westerhem 

aanwezig; 
- Gezien ziekte van Juf Linda nog geen verdere info. 

Hernemen volgend 
overleg 

D Komende activiteiten  

D.1 Sinterklaas (snoep: OC/ dag zelf: school) 
- Team OC: Kerlijne, Evelyn & Isabelle. 
- Vullen zakjes kan op 5/12 in de refter (met extra 

hulppieten) 
- School zet manden voor de klassen klaar met # 

leerlingen erbij; 
- Patrica heeft muziekschool op de hoogte gebracht; 

In volle voorbereiding 

D.2 Kerstmarkt (School, OC en Stibo) 
- Team OC: Veerle, Kim, Soetkin 
- Moet niet onmiddellijk opgeruimd worden (i.t.t. 

eerst gedacht) 
- Via de klasouders zal wat extra reclame gemaakt 

worden; 
- Koor wordt versterkt met micro’s: Pieter zal dit 

doen, en spreekt alvast op ma. 10 dec. af om te 
oefenen met het koor; 

- Barmeubel wordt geleverd op zaterdag 8 december 
→ mag onder afdak blijven staan; 

- Inbrengen van materiaalkosten voor verkoop 
kraampjes? De meningen zijn wat verdeeld. Er mag 
geen carte blanche zijn, maar als er op verstandige 
manier zaken zijn aangekocht, kan het; 

- Er moet nog een tandje bij gestoken worden ivm 
lichtslingers; 

- Reclame: Affiche kerstmarkt zal op Hoplr gezet 
worden, maandag is Mario terug en komt het op de 
website, er worden wat extra affiches opgehangen  
het staat in het dekenijboekje dat de mensen deze 
week in de bus krijgen. 

In volle voorbereiding 

D.4 Friet met stoverij (School) 
- Organisatie wordt nog opgestart 

- 

D.3 Quiz (OC) 
- Vrijdag na de Paasvakantie; 
- Team OC: Niko, Kristof & Pieter; 

- 
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- Er zijn al leuke ideeën. 

D.5 Schoolfeest (School + OC) 
- Dit jaar op zaterdag (ligt vast); 
- Team OC: Soetkin, Els, Kim 
- Dit impliceert organisatorisch ’t een en ’t ander: 

minder tijd om klaar te zetten → best eens te 
onderzoeken welke formule meest geschikt is qua 
eten, optredens,…; 

- Er volgt een brainstorm door team OC + 
afgevaardigden Stibo/School 

- Het nodige materiaal wordt wél alvast besteld; 

Teamoverleg school: 
wordt gekozen wie 
meedoet aan 
brainstorm concept; 

D.6 Afscheid 6de leerjaar/3de kleuter (School) 
- Wordt later opgenomen 

- 

E Materiaal/aankopen  

E.1 Geluidsinstallatie 
- Probleem is dat school vaak niet krijgt van 

uitleendienst wat ze vraagt; 
- Pieter (OC) zal met Wim praten ivm exacte noden, 

gebruik, …  
- Het OC ziet het zitten om een deftige installatie aan 

te kopen, maar heeft wat schrik dat die zelden zal 
gebruikt worden; 

- School gaat op zoek naar een goede plaats voor 
stockage; 

Verslag overleg Pieter-Wim (donderdag 29/11): 
- School krijgt soms een mini-installatie die niet 

geschikt is voor buiten → bijna de facto beroep 
doen op ouder (oud) leerling voor noodoplossing; 

- Draadloze micro is er zelden bij, en voor het 
doorgeven tussen leerlingen zeer nuttig; 

- CD-speler niet nodig; 
- Veilige, droge plek is gevonden; 
- Hij zal de installatie vaak gebruiken: ook voor 

groepszaken in de sporthal bijv., of het straplied, of 
…  

Conclusie OC (na intern overleg): OK voor aankoop – is 
besteld om hopelijk al bij de Sint te gebruiken; 

 

Pieter: Besteld, 
ingebruikname 
opvolgen, fiches 
handleiding maken. 
School: plaats 
vrijmaken 

E.2 Stand van zaken kunstgras? 
- Er is nog geen offerte; 

School: Offerte 
bekomen 

E.3 Stand van zaken Krullenbol 
- School heeft het basispakket + de uitbreiding voor 

de bovenbouw, en is razend enthousiast; 
- School wil de uitbreiding voor de onderbouw; 
- OC ziet het zitten om dit aan te kopen; 
- Patricia stuurt de offerte door; 

Patricia: offerte 
uitbreiding bezorgen 
aan OC 
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E.4 
27/11/18 

Opslagplaats boven de stookruimte: 
- Op bouwplannen staat dit ingetekend incl. 

opsplitsing (muur); 
- Facility Management geeft hier geen prioriteit aan; 
- Patricia vraagt na aan welke voorwaarden die muur 

moet voldoen; 
- OC zal op basis van o.a. de kostprijs beslissen of hier 

in tussen kan gekomen worden; 

Patricia: voorwaarden 
opvragen. 

F Afsluiter  

F.1 Rondje van de tafel 
- Patricia is nog op zoek naar een goeie locatie voor 

de personeelsdrink van de school (11 jan), waar ook 
het OC op welkom is. Wordt vervolgd; 

- Kim: op de mooiste late herfstdag ooit, was er in de 
woensdagmiddag opvang film. Dit was zonde, film 
was beter verplaatst naar een andere, druilerige 
woensdag.  

- Kim: Bij het laten weten van de resultaten van 
milieutmetingen (e.g. stikstofmeting), was het leuk 
geweest moest er een ook een call-to-action aan 
gekoppeld zijn.  

- Els mist het dagelijks contact met Stibo en vraagt 
om haar gewoon te contacteren als er eens iets 
nodig is,… 

 

- 

F.2 Nuttige datums 
- 5 dec, ’s avonds: hulppieten vullen snoepzakjes 
- 13 dec, ’s avonds: opbouwronde kerstmarkt 
- 14 dec: kerstmarkt 
- Vrijdag 11 jan: personeelsdrink school 
- Maandag 21 jan, 20u: overleg School-Stibo-OC 

 

- 

 


