
Ouderraad 27/9/2021 

 

Aanwezig ouderraad: Sylvie, Isabel, Stijn, Britt, Sarah, Nele, Justine, Virginie, Julie, Severine, 

Tine, Kelly, Hanne, Mathieu 

Aanwezig school: Gregory, Tessa, Virginie, Febe, Els P. 

Welkom 

Heel wat nieuwe gezichten in de ouderraad zelf, rondje gedaan met korte voorstelling. 

Ook heel wat nieuwe gezichten bij de aanwezigen van school: onze nieuwe directeur, Juf 

Tessa (6de lj), juf Virginie (2-3de kl), juf Febe (5de lj).  

Hoe werkt de ouderraad? 

Er zijn gedurende het schooljaar verschillende vergaderingen en activiteiten die 

georganiseerd worden. 

De data voor de ouderraad voor 2021-2022 zijn: 

27/09/2021- 25/10/2021- 29/11/2021- 20/01/2022- 15/02/2022- 

14/03/2022- 30/05/2022- 21/06/2022 

Het schoolfeest staat gepland op zaterdag 11/06/2022 

De belangrijkste factor is dat we met zijn allen, zijnde de leden van de ouderraad en het 

schoolteam, 1 groot team zijn die samenwerken. 

Er worden verschillende actuele thema’s besproken die de ganse school aangaan. 

Individuele problemen worden best met de betreffende leerkracht besproken. 

Functies binnen de ouderraad 

Voorzitter: Sylvie Descamps 

Schatbewaarder: Nele D’Hespeel 

Secretaris: Stijn Decoene 

We zijn aan het begin van het schooljaar en willen alle drie de functies openzetten voor 

mensen die hier interesse in hebben. Huidige leden willen het gerust verder uitoefenen 

maar willen anderen de kans geven. 

Tijdens de vergadering waren er geen mensen die als voorzitter of schatbewaarder zich 

kandidaat stelden. Stijn Decoene neemt wel de functie van secretaris op. 

Mensen die zich nog willen kandidaat stellen kunnen dit per mail laten weten tegen 

15/10/2021.  

 



Schoolnieuws 

- Aantal nieuwe leerkrachten werden voorgesteld. 

- Co-teaching in het lager werd nog eens toegelicht. Het gaat vooral over het 

samenwerken van 2 leerkrachten die op deze manier samen verantwoordelijk zijn 

voor 1 klas en elk extra gebruik kunnen maken van zijn/haar talenten. 

- Website VS Facebook: het officiële nieuws komt altijd eerst op de WEBSITE. Dit is de 

bron van alle nieuws.  

- Nieuwe rijen en rondpunt: er wordt een brief meegegeven met de uitleg over de 

nieuwe afspraken voor de rijen en afhalen kinderen. 

- Er komt vanaf nu een maandelijkse nieuwsbrief voor alle ouders. 

- “Samen voor Stasegem”: een nieuw initiatief tussen de twee Stasegemse scholen om 

samen activiteiten uit te werken en te doen. Deze vrijdag is er de plantactie. In de 

nabije toekomst wordt er een plan uitgewerkt om 3 wandelpools te organiseren voor 

de beide scholen. 

PR Ouderraad 

- Flyer 

Het zou een goed idee zijn om een nieuwe flyer te maken om deze te bezorgen aan alle 

ouders van school + mee te geven met de instappertjes op de instapdagen voor de peuters. 

Hierop: data voor 2021-2022- mailadres voor aanmelding zodat uitnodiging kan verstuurd 

worden- vraag naar helpende handen erin verwerken- onze foto? 

Britt neemt dit op zich, Sylvie bezorgt haar de oude flyer. 

- Kerstbabbel 

Er komt voor het kleuter weer een kerstbabbel (dinsdag 14/12/2021 tussen 18u00 en 

20u00): misschien op die avond een tentje zetten met de mogelijkheid tot iets te drinken + 

verspreiden flyer. 

Activiteiten ouderraad 2021-2022 

Vanuit school is er al een werkgroep schoolfeest, die zullen dan samenkomen met de nog 

samen te stellen werkgroep schoolfeest vanuit de ouderraad. Dit is voor later. 

Brainstorm voor andere mogelijke activiteiten/bronnen van inkomsten aangezien de laatste 

twee jaar alleen maar uitgaven plaatsvonden. 

- Kaarting 

- Paaswandeling of een andere vorm van wandeling 

- Paas-Klaas- koeken 

- Verkoop drank na de eventuele afhaling van de sint 

- Filmavond 

- Volksspelen 

- Kalenders met jarigen van de maand 

- Paaseieren/ pralines/ pannenkoeken/truffels/ bloemen verkopen 



- Kaas en wijnavond 

- Carnavalsfuif voor kinderen + opvang voor ouders 

- Ontbijtpakketten 

- … 

➔ Er wordt nu eerst bekeken welke data de Zuiderkouter nog vrij is op 

vrijdag/zaterdag/zondag om dan verder te bekijken wat het meest haalbare is. 

Combinatie van een verkoop en dan later nog een extra activiteit,… 

(Het is momenteel niet makkelijk om nog plaats te vinden in de Zuiderkouter, wordt 

even afwachten) 

Kleine verkoopacties kunnen we doen in de polyvalente zaal. 

Varia 

 

Wordt Questi nog gebruikt als mailsysteem? Neen, enkel de rapporten zijn daar te vinden 

voor de ouders- Alles mails gaan eigenlijk via Peepl nu. 

 

Website: is het mogelijk om de emailadressen erop te zetten van alle leerkrachten? Geen 

probleem, is reeds gebeurd. Terug te vinden op: Stedelijke Basisschool Zuid | Klassen 

(peepl.be) 

 

Strapdag: werd er iets speciaals gedaan voor de kinderen die de moeite deden? De gadgets 

zitten nog altijd op een container… 

 

Batterijen Bebat: kan dit nog ingezameld worden? Natuurlijk- er wordt nog eens op FB een 

herinnering hierover gezet  

Doel: er worden batterijen verzameld, als de box vol is wordt dit opgehaald en gewogen. Per 

kilo krijgen we een aantal punten. Deze punten zijn op het einde van de rit geld waard om 

dan klein gerief aan te kopen zoals stiften voor opvang, ballen voor buiten, … 

 

Verjaardagstraktaten: vaak zijn deze heel veel en ongezond. Chips, snoepen, frisdrank en 

vaak in grote hoeveelheden. Is er een mogelijkheid om hier een alternatief te voorzien? 

Men bekijkt dit eens in het schoolteam. 

 

Zespri stickers: worden deze weer verzameld? We kunnen maar 1 keer/jaar 10 ballen 

aanvragen. Momenteel hebben we nog heel wat stickers in reserve liggen. 

 

https://sbstasegem.peepl.be/nl/site/klassen
https://sbstasegem.peepl.be/nl/site/klassen


27/10/21 is er grootouderfeest, de vraag of er ouders kunnen helpen om een drankje te 

schenken. 

 

 

 

 

 

 


