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Verslag Vergadering Basisschool 

Westerhem – Stibo - Oudercomité  

Datum: Maandag 21/01/2019 - 20u00 

Aanwezigheidslijst: 

Naam Organisatie Rol 

Patricia De Backer School Directeur 

Els Hublé School Kleuterjuf K0 & turnen 

Karolien Van Rysselberge School Kleuterjuf K2-K3 

Maitée Jeanbaptiste School Leerkracht L3 

Mario De Witte School Naschoolse opvang 

Els Meyvaert Oudercomité Voorzitter 

Pieter Nieuwlaet Oudercomité Secretaris 

Kim Smets Oudercomité Lid 

Jessie Verschaffel Oudercomité Lid 

Veerle Ryckeboer Oudercomité Lid 

 

Nr Omschrijving Actie? 

A Algemeen  

A.1 Opening, Rondje van de tafel - 

A.2 
01/2019 

Aanvaarding verslag van vergadering 27/11/2018: OK 
Patricia merkt op de formulering mbt Questi (puntje B.4) negatief 
overkomt, en dat de opmerkingen veeleer gaan over de 
oudermodule. De andere functionaliteiten, waar de ouder niet 
mee te maken heeft, zijn beter. Het verslag hoeft echter niet 
aangepast te worden. 

- 

B Werking School  

B.2 
9/2018 

Werkgroepen Mos (Milieu op school) – Verkeer 
Verkeer:  

- N.al.v. de stikstofmeting en de vraag of er een call to 
action kon zijn, wordt er binnenkort samengezeten met de 
scholenconsulent van Stad Gent.  

Mos: 
- De werkgroep komt zeer binnenkort samen. Zowel de 

vraag m.b.t. houden van kippen op school als eventuele 
samenwerking met bioboerderij “Goedinge” zullen daar 
op besproken worden. 

- 
 

B.4 
02/2018 

Questi wordt kort besproken. Er wordt door de school gemeld dat 
questi niet door alle ouders consequent wordt opgevolgd. 
Uiteraard blijft het mogelijk om te kiezen voor papieren 
communicatie, maar wie kiest voor questi wordt gevraagd om dit 

Warme oproep 
goed opvolgen 
Questi. Evt. via 
klasouders. 
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zo goed mogelijk op te volgen, zeker als er bijv. van e-mail adres 
wordt veranderd. 

B.5 
11/2018 

Leerlingenraad 
- Binnenkort terug een leerlingenraad 
- School is bezig met de website op orde te zetten, waarin 

dan deze verslagen een plaatsje krijgen. 
- Doordat de website binnen het keurslijf van Stad Gent zit, 

blijkt dat geen evidentie en moeten er keuzes gemaakt 
worden welke info een plaatsje krijgt. 

Patricia/Mario: 
verslag(en) op 
website zetten 

B.6 
11/2018 

Klasfoto’s: 
- Er waren enkele opmerkingen over het “photoshop-

gehalte” van de foto’s. 
- Binnenkort is er een gesprek met de fotograaf naar 

volgend jaar toe, waarbij dit wordt besproken. 
- Ook het item “familiefoto’s” wordt daarbij meegenomen. 
- Er was overigens ook veel positieve feedback over de 

bestelprocedure. 

School gaat in 
gesprek met 
fotograaf 

B.7 Brutus: 
- Het aantal afnemers is aan het stijgen. 
- De leverancier is tevreden. 

- 

C Terugblik  

C.1 Familiefietstocht (organisatie: School) 
- Vanuit het organiserend team: feedback dat verhouding 

organisatie/opkomst niet goed zat. 
- Als idee is het leuk, maar voorlopig is het animo om dit 

volgend jaar opnieuw te doen niet groot. 
- Volgend jaar dus geen nieuwe fietstocht, wie weet in de 

toekomst…  

- 

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

zo’n 40 kinderen van onze lagere school; 
- Zowat 1/3 van de leerlingen: dat is zonder meer een 

prestatie om trots op te zijn. 
- Voor onze hoge opkomst werden we vanuit de organisatie 

beloond met 50 euro, die ten goede komt van de sport op 
school. 

- 

C.3 
01/2019 

Sinterklaas (organisatie snoepgoed: OC) 
- De snoepzakjes waren een groot succes 
- De keuze voor klassiek sinterklaassnoep en een groter 

aandeel fruit werd geapprecieerd. 

- 

C.4 
01/2019 

Kerstmarkt (school/OC/Stibo) 
- Kerstmarkt was een succes, goede opkomst, een dikke 

merci voor zowel organisatie als deelnemers; 
- Een aantal “lessons learned” om mee te nemen naar 

volgende edities/gelijkaardige activiteiten: 

Lessons learned 
meenemen 
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(1) Indien er nog opvang bezig is bij start activiteit: er 
proberen rekening mee te houden, zodat opvolging van 
aanwezigheden goed verloopt (e.g. de kleuters een 
armbandje aan doen zolang de ouders er nog niet zijn). 

(2) Optreden kerstkoor: mocht er zijn, maar er werd 
geopperd om het eventueel wat korter te doen, met wat 
meer glansrollen voor de kinderen ipv voor de backing 
track. Een uitdaging, temeer als heel wat grotere 
kinderen net diezelfde avond naar de muziekschool 
moeten. 

(3) De opstelling kan wat verschoven worden, zodat de 
kraampjes van de school wat dichter bij de gezelligheid 
staan. Eventueel verkoop en eetkraampjes door elkaar. 

(4) Uitvallende elektriciteit: altijd vervelend. Volgend jaar 
zeker op letten dat er een elektrisch schema beschikbaar 
is (gebruik van verschillende kringen), dat de kookplaatjes 
maximaal per stuk aan een kring hangen (e.g. 1 
kookplaatje van 2400  Watt bij 220 V is al 11A) 

(5) Opwarmen van soep of dergelijke: eerst op het 
gasbekken, dan bijwarmen op een kookplaatje. 

D Komende activiteiten  

D.4 Friet met stoverij (School) 
- Organisatie is opgestart 
- Nog geen zicht op aantal inschrijvingen 

- 

D.3 Quiz (OC) 
- Vrijdag na de Paasvakantie; 
- Team OC: Niko, Kristof voor de quiz, Isabel & Els voor de 

logistiek 
- Er zijn al leuke ideeën.  Allemaal heel erg top secret 

- 

D.5 Schoolfeest (School + OC) 
- Dit jaar op zaterdag (ligt vast); 
- Team OC: Soetkin, Els, Kim 
- Team School zal deze week gekozen worden. 
- In kleinere groep wordt het concept uitgewerkt. 
- Er wordt al eens kort met de grote groep gebrainstormt 

tijdens het overleg van 21/01: er zijn al wat leuke 
concepten. 

- Wordt vervolgd! 

Uitwerken concept 
in kleinere groep 

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

- 

D.7 
01/2019 

Planning volgend jaar 
- Ten laatste in juni moet de planning voor volgende 

schooljaar klaarliggen.  Onder ander met de keuze tussen 
griezeltocht & kerstmarkt. 

- Indien griezeltocht moet er immers al in juli met de 
voorbereiding worden gestart. 

Tijdig planning 
maken. 



Agenda vergadering School-Stibo-Oudercomité – 21/01/2019 

  Pagina 4 van 5 

E Materiaal/aankopen  

E.1 Geluidsinstallatie 
- Is aangekocht 
- Voldoet aan de verwachtingen 
- Pieter maakt nog een mini USB/bluetooth speler met 

onderdelen van een bekende chinese webshop 
- Pieter maakt nog een handleiding. 

 

Pieter maakt nog 
handleiding 

E.2 Stand van zaken kunstgras? 
- Er is een offerte in 2 delen: 

(1) Een gedeelte op de speelplaats van de kleuters: parallel 
met het huidige stuk, aan de andere kant van de 
inrijroute van de brandweer. Dit stuk heeft vaak allures 
van een moddderpoel. 

(2) 2 stukken thv van de K0-K1 kleuterklassen 
- (1) lijkt een haalbare kaart, en vrij nuttig, maar een 

beslissing wordt nog niet genomen, de prijs* is een stuk 
hoger dan verwacht. Voor deze prijs lijkt dit geen goed 
idee te zijn. (* op basis van het detail lijkt de opgegeven 
prijs an sich wel marktconform…) 

- (2) lijkt relatief duur, en bovendien zal er sporadisch over 
gereden worden (e.g. werkmannen, brandweer), 
waardoor het kunstgras snel kapot zou gereden worden. 
Kunstgras blijkt dus geen optie. Mogelijks zijn er andere 
ideeën om aan de vraag tegemoet te komen (gezellige 
buitenklas). Wordt vervolgd. 

- Beslissing nodig 
ivm stuk  
speelplaats 
kleuters 

- Alternatief voor 
K0-K1 (gezellige 
buitenklas) 

E.3 Stand van zaken Krullenbol (= nieuw en fijn systeem om schrijf-
motorische vaardigheden te oefenen)  

- De gevraagde uitbreiding is deze voor 3+. Onderdelen 4+ 
en 5+ heeft de school al. 

- Offerte voor 3+ wordt eerstdaags bezorgd aan OC. 
- OC ziet het zitten om dit aan te kopen; 

Patricia: offerte 
uitbreiding 
bezorgen aan OC 

E.4 
11/2018 

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

(muur); 
- Facility Management (FM) 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; 
- Er is nog geen nieuws van FM 

Patricia: 
voorwaarden 
opvragen. 

F Afsluiter  

F.1 
01/2019 

Rondje van de tafel 
- De laatste tijd is er al een paar keer gevraagd aan de 

naschoolse opvang (lager) waarom het toezicht naar het 
einde toe slechts met 1 persoon gebeurt. Antwoord: De 

- 
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school vult de opvang zo optimaal mogelijk in op basis van 
het aantal uren personeel dat ze daarvoor ter beschikking 
krijgt van Stad Gent. Het gebeurt inderdaad dat dan tegen 
het einde van de dag slechts 1 iemand aanwezig is, maar 
in geval van nood kan deze steeds bij de opvang van het 
Stibo terecht (~kleuters). De regelmentering mbt 
maximaal aantal kinderen per toezichter wordt in elk 
geval goed toegepast.   

 

F.2 
01/2019 

Nuttige datums 
- Zaterdag 2 februari: Friet met Stoverij 
- Dinsdag 19 maart, 20u: overleg School-Stibo-OC 
- Vrijdag 26 april: Quiz 

 

- 

 

Wat is dat gedoe met de nummers? Een nieuw item krijgt een nieuw nummer (e.g. B.2), de datum eronder is de eerste keer 

dat dit item ter sprake is gekomen. Zo kun je evt. het verloop van een bepaald issue traceren. Items die niet langer relevant 

zijn vallen weg, en dan kan het nummer hiervan hergebruikt worden. Met dan een nieuwe begindatum uiteraard. 

 


