
Kernvergadering Oudercomité 27-01-2021 
Aanwezigen 
Lieven Lecomte 
Reine Stoffels 
Dominiek De Clercq 
Saar De Zutter 
Caroline Van Overmeire 
Bart Bracke 
Katleen Dejonckheere 
Meester Johan Colbrandt 
Domien Gavel 
Katleen Vermeire 
Marie Hermant 
Julie Van Hoorde 
Quincy Van Der Vloedt 
Katrien Lemay 
Anneke Van de Velde 
 
Agendapunten 
Online via google meet, start 19u30 
 

1) Verwelkoming 
 

2) Evaluatie Kaarsenverkoop (Reine opbrengst) en feedback + vragen feedback? 
 526.50 euro opbrengst 
 Feedback Johan: heel mooie actie, het heeft geleefd op school 
 Uittesten online platform voor online bestelling en betaling is goed ontvangen en voor 

herhaling vatbaar 
 Vlot inpakken van de zakken die de kinderen hadden versierd 

 
3) Verkeersveiligheid 

a) Werkgroepje: Katrien, Marie en Lieven om enquete op te stellen hoe de 
verkeerssituatie wordt beleefd. 

b) Na de krokusvakantie wensen we die digitaal te verdelen + QR code naar 
site. Ook papieren versie mogelijk. 

c) Doelpubliek: ouders/werknemers’buurtbewoners. Veilige punten, knelpunten 
& mogelijke oplossingen. 

d) Enquete is bedoeld om data te verzamelen en mogelijks te gebruiken als 
“drukkingsmiddel” 

e) Graag feedback op de enquete 
f) Werkgroep op school rond verkeer: enkel met leerkrachten 
g) Goed onthaald dat directrice Katleen mail had uitgestuurd en de politie 

patrouileerde. 
h) Mogelijke oplossingen: rijen tot aan de mediamarkt met wisselbeurt van 

ouders 



 
4) Woordje van directeur Katleen 

 Geen afkoelingsweek bij de krokusvakantie 
 Week van de poezie start morgen: activiteiten op school, in de krokusvakantie een 

wandeling door de buurt met het gezin en genieten van poezie 
 Kleuterklassen vieren carnaval 
 Verbouwingen 

o Bruine poort blijft bij afhalen open van 15u30-15u45, alle andere ogenblikken 
is de toegang via de grijze poort 

o Sinds eind september/begin oktober moeten er geen warme maaltijden meer 
aangeboden worden indien je geen vaste plaatsen kan voorzien. Na 
krokusvakantie, geen warme maaltijden meer wel nog soep. Kinderen uit de 
beelbroekstraat blijven eten in de grote gymzaal daar. 1e en 2de leerjaar eet 
in de warme refter, kleuters blijven in de gymzaal. In de beelbroekstraat 
zullen de kinderen drinken uit hun eigen drinkfles, in de antwerpsesteenweg 
zal nog steeds uit een glas gedronken worden dat op hoge temperatuur 
afgewassen wordt. 

 
5) Wijkproject 

 Mogelijkheid vanuit Gent om budget van 75000 euro te krijgen voor het uitwerken 
van een project 

 2 projecten ingediend: 
o "De Mierenhoop" voor avontuurlijk speelbosje naast Mierenbosje door 

Oude Bareel Natuurlijk! 
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/de-mierenhoop 

o Herinrichting kerk- en schoolomgeving Oude Bareel om 
groener/milieuvriendelijker te maken door Oudercomite en school/parochie 
en enkele sympathisanten 
https://participatie.stad.gent/nl-BE/ideas/herinrichting-kerk-en-
schoolomgeving-oude-bareel 

 Mobiliteit speelt een grote rol 
 Via het wijkbudget 

 
6) Nog activiteiten die we kunnen organiseren? Iets rond de paasvakantie? Welke 

activiteiten gaan (niet) door? 
 Foto/wandel/zoektochten, met prijsvraag of tekeningen om in te dienen 
 Online spellen met speelborden spelen als alternatief voor de quiz avond 
 Escape room 
 Geprint plannetje van wandeling in de kapel leggen 
 Enkele jaren geleden was er een wandeling, kunnen we dit hergebruiken? 
 Werkgroepje: Dominiek met Julie, Katrien 

 
7) Schoolfeest “Sportfeest”: is er alternatief voorzien indien dit niet kan doorgaan? 

 De week voor het schoolfeest sportactiviteiten per klas organiseren, Juf Nancy en Juf 
Katrien zijn hiermee bezig 

 
8) Status Eerste communie? 

 13 mei 
 Marjan volgt dit op (werkt op school en is bij Jokri) 



 Op dit moment is het niet duidelijk 
 Cadeaus zijn reeds besteld 

 
9) Varia 

 Sneeuwklassen zijn geannuleerd, voorschotten zijn terug gestort, alternatief voor 6de 
leerjaren wordt gezocht voor binnenlandse 5-daagse uitstap. Vraag om het alternatief 
te sponsoren door het oudercomite. Volgend jaar is het de laatste keer dat het 
sneeuwklassen zijn. 

 Openen van de poorten ’s avonds: kan dit stipter? Er wordt gewacht tot iedereen 
buiten is om te vermijden dat de kinderen tussen de stroom van ouders lopen. 
Katleen heeft dit opgemeten, de poort gaat maximaal 7 min na het belsignaal open. 
Katleen neemt het nog eens op in de nieuwsbrief. Uithangen aan de poort ook 
(verschil schooltijden en beltijden met opening poort), of werken met 2 belsignalen. 

 Plannen met de sponsoring van het oudercomite voor de heraanleg van de 
speelplaats: in overleg met de Mooimakers: rustige hoek, op aangename ondergrond 
helling om te klimmen en klauteren, rest van de speelplaats zitbanken, 
plantenbakken en spelletjes geschilderd op de grond, onder het afdak een klimmuur. 

 Promoten fluovestjes: werkgroep verkeer moet dit doen, zal ook toegevoegd worden 
in de nieuwsbrief 

 CO2 meters die koppelen op wifi netwerk voor het meten van de luchtkwaliteit in de 
klassen 

 Flessen voor water in de beelbroekstraat: nood aan bakken voor brede flessen. Logo 
van alcoholmerk mag niet zichtbaar zijn. Dominiek gaat kijken voor 10 bakken met 
plaats voor 24 flesjes. 
 

10) Einde 21u30 
 

11) Nieuwe vergadering: 28/04/2021 om 20u 
 


