
  

 

 

 

VERSLAG OUDERRAAD DE LETTERTUIN - IKKE 24 JANUARI 2023 
 

Aanwezige ouders: Vicky, Elsie, Petra, Karen 

Verontschuldigd: Anneleen, Elien, Nawal, Björn, Lot, Astrid VDN 

Aanwezigen schoolteam: Joeri, Lotte D, Katrien, Petra 

Aanvullingen na het overleg staan cursief 

 

DECRETALE OUDERRAAD 
 

1. SCHILOUDERS 
 

In het verleden werden ouders aan de schoolpoort warm gemaakt om te helpen op school.  Aangezien 

er momenteel geen ouders zijn voor wie permanentie aan de schoolpoort haalbaar is, missen we deze 

instroom.  Het briefje in het begin van het schooljaar heeft enkele helpende handen opgeleverd maar 

– ondanks een Whatsapp groepje waarop elke week gevraagd wordt om te komen helpen met het 

snijden en verdelen van het fruit – is de opkomst beperkt. 

Gelukkig kunnen we wel blijven rekenen op de poetsteams van elke vestiging om deze taak op te 

nemen.  

De directie stelt voor om een promotiefilmpje te maken.  Karen wil dit doen maar krijgt als tip hiervoor 

beroep te doen op de kennis, vaardigheden en creativiteit van meester Tiemen om een fijn resultaat 

te kunnen realiseren. Zij neemt hiervoor contact met hem op. 

 

2. SAMENWERKING MET SAAMO 
 

We hadden Wiet van SAAMO Oost-Vlaanderen vandaag uitgenodigd.  Hij werkt immers, samen met 

Marwa van vzw Pin, d.m.v. buurtwerking aan het versterken van de cohesie in de Pollarewijk.  

Daarnaast leidt hij mensen indien nodig toe naar het beschikbare ondersteuningsaanbod.  

Aangezien veel kinderen uit kansarme gezinnen van deze wijk school lopen in Ikke overlapt de 

doelgroep voor een groot deel.  Een samenwerking kan o.i. voor iedereen een meerwaarde betekenen 

en op termijn de ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid op school verhogen. 

Wegens een ander overleg dat is uitgelopen was hij niet aanwezig maar de directie nodigt hem uit op 

school zodat o.a. samenwerking kan bekeken worden rond: 

• Dessertenbuffet tijdens oudercontacten; 
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• Tuinfeest / buurtfeest; 

• Schilouders; 

• Carnaval. 

Er werd bijvoorbeeld niet overlegd rond de datum van tuinfeest en buurtfeest.  Nu valt dit voor dit 

schooljaar in hetzelfde weekend: zaterdag 10 juni tuinfeest en zondag 11 juni buurtfeest. Ideaal zou 

echter zijn mocht dit op dezelfde dag kunnen doorgaan. 

Wiet verontschuldigde zich ondertussen dat hij niet aanwezig was en hoopt volgende week te kunnen 

afspreken met de directie. 

Geheugensteuntje voor directie: nakijken of gratis parkeren werd aangevraagd op de dag van het 

tuinfeest. 

 

3. DIGITAAL AANMELDINGSSYSTEEM NIEUWE INSCHRIJVINGEN 
 

Vanaf het geboortejaar 2021 moeten ouders die hun kinderen school willen laten lopen in een school 

van GeNi of het Hartencollege zich digitaal aanmelden.  Het GO! werkt niet met deze procedure maar 

is wel betrokken in de koepel overstijgende overlegmomenten zodanig dat ze o.a. opgenomen worden 

in de lijst van scholen bij de communicatie naar ouders. 

Concreet zal er begin februari naar 390 gezinnen een flyer verstuurd worden met alle informatie.  Ook 

in de bib, het HvhK en de scholen zal een flyer en brochure beschikbaar zijn om iedereen te informeren. 

Vanaf 28/02 om 12u kan er online aangemeld worden, eind april weten ouders of ze een ticket hebben 

om zich in te schrijven of niet.  

 

4. VOLGENDE DECRETALE OUDERRAAD 
 
Volgende decretale ouderraad op 07/03 om 19u vestigingsplaats Groeneweg.  Nadien op 25/04 en 
06/06.  Deze data gelden ook voor de feitelijke ouderraad. 
 
 

FEITELIJKE OUDERRAAD 
 

1. FINANCIËN 
 
We ontvingen een overzicht van de verrichtingen op beide KBC rekeningen. De gemaakte kosten 
betreffen uitgaven waarvoor geen schenkingsdocumenten opgesteld hoeven te worden. 
 
De stand van de rekening bij ING bedraagt op vandaag 5370,07 EUR.  De volmachten van Petra zijn in 
orde bij KBC, voor de ING rekening dient ze nog langs te gaan bij de bank. 
 
Payconic is voor de rekening “Ikke” in orde, voor deze van “De Lettertuin” nog steeds niet.  Karen stuurt 
de laatste communicatie hierrond door naar Petra zodat zij dit als penningmeester verder kan 
opvolgen. 
 
 



  
2. VRAAG TUSSENKOMST ONVOORZIENE KOST BEZOEK HUIS VAN DE SINT 

 

De derde kleuterklas kon dit jaar eindelijk naar het Huis van de Sint. Het bezoek op maandag 28/11, 

inclusief vervoer met de trein, was helemaal geregeld.  Op donderdag 24/11 kwam echter het bericht 

dat het spoor zou staken en dat de dienstverlening niet gegarandeerd kon worden.  De enige 

mogelijkheid bleek het inleggen van een bus.  Aangezien er, gelet op de maximumfactuur, per kind 

slechts 10,77 EUR bijdrage van de ouders gevraagd kon worden, bleef een totale kost van 154,75 EUR 

ongedekt.  Karen engageerde zich om de ouderraad voor te stellen deze onvoorziene kost te dragen 

of minstens voor te schieten zodat nadien door de klasleerkracht een geldinzamelingsactie opgezet 

kon worden. 

Alle aanwezige ouders vinden dat een extra geldinzamelingsactie overbodig is en stemmen ermee in 

om deze onvoorziene kost te dragen met de ouderraad.  Karen schrijft het geld dan ook eerstdaags 

over. 

 

3. VRAAG TUSSENKOMST OOG VOOR LEKKERS 
 
In de tweede subsidieperiode van 10 weken fruit/groente, vallen week 27/02 en 27/03 er tussenuit 
aangezien de school die weken op dinsdag gesloten is wegens lokale verlofdag en pedagogische 
studiedag. 
 
Er lijken ons twee opties te zijn.  Ofwel wordt er die weken aan de ouders gevraagd zelf fruit mee te 
geven, ofwel zorgt de ouderraad twee maal voor fruit voor alle leerlingen. 
 
Alternatief had geweest om deze weken toch een levering te laten doorgaan.  Elsie zou bijv. de levering 
in De Lettertuin in ontvangst kunnen nemen.  Voor de twee andere vestigingen zien we hier echter 
niet onmiddellijk een haalbare oplossing. 
 
Aangezien we vrezen dat niet alle ouders fruit zouden meegeven, kiezen we ervoor om als ouderraad 
zelf twee maal fruit te voorzien.  Karen regelt dit samen met de directie. 
 
De tweede subsidieperiode loopt af in de week van 8/05.  Nadien vraagt het schoolteam aan ouders 
om opnieuw zelf een stukje fruit te voorzien op woensdag, dit tot het einde van het schooljaar. 
 
 

4. KINDERCARNAVAL MAANDAG 27/02 
 
Het schoolteam van De Lettertuin kiest ervoor om enkel op maandag kindercarnaval te vieren en niet 
deel te nemen aan de activiteiten op zaterdag.  Dit vraagt immers een zeer groot extra engagement 
wat momenteel niet haalbaar is.  Karen heeft wel de ambitie om dit op termijn met de buurtwerking 
op te nemen, uiteraard liefst in samenwerking met de school. 
 
Er zal dan ook opnieuw een stoet door de straten georganiseerd worden waarvoor de leerlingen van 
de Kaatsweg afzakken naar de Groeneweg.  Zij zullen begeleid worden door de Narrengilde en 
Enkavee. Ook politiebegeleiding werd aangevraagd.  Bij de laatste (?) editie was er echter slechts één 
agente aangesteld.  Dit maakte dat Karen door haar werd ingeschakeld om kruispunten vrij te houden 
en dat ook Björn met de volgauto zeer nuttig was om de veiligheid te garanderen.  Karen zal sowieso 
aanwezig zijn maar momenteel is er geen volgauto met chauffeur beschikbaar.   
 
De politiebegeleiding werd goedgekeurd, de verantwoordelijke officier zal de school nog contacteren. 
 



  
Na de stoet wordt in De Lettertuin de Don Augustprijs uitgereikt.  Eén voor de kleuters, één voor de 
onderbouw en één voor de bovenbouw. 
 
De Narrengilde zal een traktatie voor alle leerlingen van De Lettertuin voorzien.  Stephanie liet 
ondertussen weten dat zij chips voorzien.  
 
De leden van de ouderraad zijn akkoord om voor elke leerling een stukje cake en chocomelk te 
voorzien.  Mocht de Narrengilde chips trakteren, vullen we dit enkel aan met een sapje.  
We kiezen voor grote verpakkingen en het gebruik van bekers. Petra, Kevin en Karen zullen er alvast 
zijn. 
 
We vragen het schoolteam van De Lettertuin om eenduidig te communiceren of leerlingen na de tocht 
naar huis mogen of dat het belsignaal moet afgewacht worden. 
 
In IKKE is er eveneens een kleine tocht door de straten.  Zij doen dit zonder politiebegeleiding. Hier 
wordt niet onmiddellijk een traktatie verwacht maar Katrien vraagt het na.  De kleuters gaan na de 
tocht onmiddellijk naar huis. Vicky ondersteunt waar nodig. 
 
 

5. ROMMELMARKT EN GARAGEVERKOOP WIJK GROENEWEG EN WITHEREN ZONDAG 16/04 
 
Op de Gemeenteraad van februari zal gevraagd worden dat voor alle activiteiten die georganiseerd 
worden door Buurtwerking Groeneweg – mits akkoord van de directie - gebruik kan gemaakt worden 
van de infrastructuur van de school. Hierdoor zouden leerkrachten/ouders en leerlingen hun standjes 
kunnen opzetten op de speelplaats. 
 
De ouderraad zal opnieuw een drankstand inrichten van 11u-18u en ook ijsjes verkopen.  Tony zorgt 
voor alles, wij moeten enkel kartonnen rietjes voorzien. 
 
De flyer voor de gezinsoudsten wordt door de directie aangepast en digitaal verspreid op 05/03.  We 
vragen Tony om het reglement door te sturen na inschrijving.  De directie zal daarnaast het volledige 
schepencollege uitnodigen en toelichting geven over de activiteit op de PV van 02/03. 
 
Karen stuurde ondertussen onderstaande info naar de directie i.f.v. de PV. 
 

We zien het als een gelegenheid om mensen samen te brengen, idealiter ook ouders, leerlingen 
en leerkrachten. Maar uiteraard is het geen verplichting om deel te nemen (privé of samen 

met je leerlingen) of een bezoekje te brengen.  Wel een warm welkom 🙂 
 
De ouderraad zal opnieuw een drankstand voorzien. 
De caravan blijft op school en daarin zouden we graag randanimatie voorzien, vb. poppenkast, 
voorleesmoment, ... Ideaal zou zijn mochten er leerkrachten en/of stagiaires zijn die een boekje 
willen komen voorlezen, een poppenkastmomentje willen organiseren, ...   
 
Inschrijvingen van schoolactoren zouden voor 10/04 moeten gebeuren. 
 
 

6. EVALUATIE AFHAAL WAFELFESTIJN 
 
Omzet 4512,86 EUR 
Kosten 1373,49 EUR 
Winst 3139,37 EUR 



  
De activiteit is al even achter de rug maar alle aanwezigen evalueerden deze positief. 
 
 

7. EVALUATIE DESSERTENBUFFET OUDERCONTACTEN KLEUTERS DE LETTERTUIN EN IKKE 
 
De eerste editie in De Lettertuin werd positief geëvalueerd. Er was voldoende lekkers om de mensen 
een plezier mee te doen.  Best wel meer mensen voorzien van de ouderraad.  Nu stond Petra alleen in 
voor de opkuis wat haar veel tijd gekost heeft. 
 
In Ikke loopt dit vlot. 
 
We proberen onderstaande drie oudercontacten opnieuw een dessertenbuffet te realiseren: 
 29/03 kleuters De Lettertuin 
 24/05 IKKE, kan sowieso doorgaan dankzij Firdevs 
 28/06 lager De Lettertuin, vestiging Groeneweg 
 
 

8. UITWUIVING 
 
De directie nodigt ons alvast uit voor de uitwuiving van de kleuters en het 6de leerjaar van De Lettertuin 
op maandag 26/06 en op dinsdag 27/06 voor de kleuters van Ikke. 
 
 

9. VOLGENDE OUDERRAAD 
 
Volgende ouderraad op 07/03 om 19u vestigingsplaats Groeneweg.  Nadien op 25/04 en 06/06.  Deze 
data gelden ook voor de decretale ouderraad. 
 

 

 

 


