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 Datum 15 september 2020 

Overleg OUDERCOMITÉ 

Aanwezig Eddy, Joeri, Nicky, Tinne, Annick, Bie, Ann, Olaf en Wim 

Verontschuldigd Petra, Els, Kathleen, Bieke en Gilbert 

Agendapunten 1. Goedkeuring vorige verslagen 
2. Nieuws vanuit de scholen 
3. Financieel verslag 
4. Financiële schenking aan scholen 
5. Dag van de leerkracht (5/10) 
6. Verbouwingen 
7. Bingo 
8. Update website, ledenlijst 
9. Busvervoer 
10. Corona-enquête 
11. Regeling lidgelden 
12. Varia 

 

1. Goedkeuring vorige verslagen 

Het verslag van 24 juni wordt unaniem goedgekeurd. Het opmaak van het filmpje wordt later 
tijdens de vergadering besproken. 
Het verslag van 25 augustus wordt unaniem goedgekeurd. 
 

2. Nieuws vanuit de scholen 

LO De Ring heeft 185 leerlingen. Dit is al het identieke aantal al tegen de teldatum van 1 februari. 
Dus LO De Ring zit tegen het punt aan om volzet verklaard te worden. Dit is jammer zowel voor de 
leerlingen die nog in aanmerking komen als voor de jobs die daardoor niet ingevuld worden. 
Eddy’s beleid is proactief d.w.z. de school loopt met in het achterhoofd code oranje. Er wordt 
voortdurend gesensibiliseerd om strikt de maatregelen op te volgen. Bovendien is beslist – gezien 
de fors stijgende lijn van besmettingen – om de algemene infoavond niet door te laten gaan. 
De groeimarge om dit volzet-zijn te verleggen zit niet zozeer in de nieuwbouw, maar wel 
afhankelijk van het aantal type 9 en type basisaanbod-leerlingen. LO De Ring is de laatste school die 
verhuist, maar kan wel de lokalen overnemen van het middelbaar als dat verhuisd is. 
 
Het Kasteelpark is vlot gestart en bereikte dezelfde aantallen als vorig schooljaar. De 
coronamaatregelen worden door iedereen met verantwoordelijkheid opgevolgd. Dit schooljaar 
gebeurt de vernieuwing met het 2de jaar secundair. 
 
Het BUSO richt vanaf dit schooljaar het observatiejaar Bakkerij in. 
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3. Financieel verslag 

Zowel van Oud-Turnhout als van Hoogstraten werden subsidies ontvangen. Elk jaar vallen 
gemeenten af, zoals nu Kasterlee. Daarom probeert Nicky elk jaar zoveel mogelijk gemeenten 
zowel mondeling als schriftelijk aan te spreken. Bijvoorbeeld de gemeenten Ravels, Weelde en 
Poppel geven subsidies voor leden die in het OC zetelen. Momenteel sponsoren zo’n 15-tal 

gemeenten. 
 

4. Financiële schenking aan scholen 

We houden ons zoals vorig jaar aan 2€/kind voor het fruitproject en 12€/leerling. Het bestuur 
vraagt daarom aan de directie om uiterlijk tegen 5/10 de aantallen per school door te geven. 
Eddy beslist om dit schooljaar deel te nemen aan ‘Fluo Top, Helm Op’ en elke leerling een fluo 
hesje te geven. Nicky checkt of KBC een deel hesjes kan sponsoren. Joeri zal zoals vorig schooljaar 
het geld besteden aan de projectdagen. 
 

5. Dag van de leerkracht 

Er is voldoende snoep aangekocht. 
We vragen van elke school de juiste aantallen van zowel onderwijzend als ondersteunend 
personeel: 65 personeelsleden Kasteelpark en 50 personeelsleden LO De Ring. Joeri vraagt aan 
Kathleen en Bieke om het aantal door te spelen. 
Wie komen (inclusief potten afwassen!) woensdag 30 september om 19.30 u helpen? 
Bie, Annick, Wim, Ann, Petra en Tinne. 
Maandag 5 oktober zal Petra het snoepgoed bij Eddy komen afhalen en verdelen. De dagen tussen 
30/9 en 5/10 laten toe om nog heel wat ingediende formulieren mee te nemen. Wie kan Petra 
helpen om dit rond te dragen? Joeri merkt op dat Petra voor en na de schooluren gerust kan rijden 
tot de ingang. Ann zal Petra melden dat ze hiervoor best contact opneemt met Joeri. 
 

6. Verbouwingen 

In augustus werden nadarhekken geplaatst op de speelplaats (die trouwens een aanzienlijk deel 
van de speelplaats innemen). Die zijn het eerste tastbare bewijs dat waarschijnlijk in 
oktober/november van dit jaar de eerste steen zal volgen. Joeri wijst op de belangrijkheid om de 
leerlingen goed op te vangen, gezien de geluidshinder en veiligheid. In september ’22 zouden 
zowel ov1-2 als LO De Brem verhuizen… 
 

7. Bingo 

De bingoavond is al tweemaal verplaatst: van 14/3 naar 19/9 en van 19/9 nu naar 24/4. Maar ook 
deze datum komt – gezien de aanhoudende covid-19 situatie – onder druk te staan. Nicky stelt 
voor om in de plaats van een avond een tombola te organiseren, zowel gericht aan de leerlingen als 
de leerkrachten. Als bijvoorbeeld iedere leerling 1 boekje zou kopen zouden we al aan ca. 7000€ 
raken. Op die manier zouden ook veel van onze prijzen de deur uit kunnen. 
Het blijft natuurlijk belangrijk om niet in het vaarwater van de acties van de scholen te komen. We 
zouden het jaar kunnen opdelen bijv. in het voorjaar de actie van het OC, in het najaar komen de 
scholen. 
Bie stelt voor om te beslissen op 30 september. 
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8. Update ledenlijst, website en OC-folder 

Wim deelt ledenlijst rond ter controle. Wim zal Joeri deze actuele ledenlijst mailen, zodat Joeri 
de leden op de website kan actualiseren. 

Eddy bevestigt dat het nog altijd de bedoeling is om het OC een deel van de website zelf te laten 
beheren. 
Tinne merkt op dat het niet eenvoudig is om in te loggen op Smartschool: blijkbaar door het 
aanklikken van een sterretje. Joeri zoekt uit wat hiervan de reden zou zijn. 
OC-folder: Bieke als directielid toevoegen, Ann contactpersoon voor KBLO De Brem en Tinne voor 
het Kasteelpark. 
Brief voorstelling/sponsoring OC:  
Vraag i.v.m. financiële steun: beste optie ‘geen van beiden’ toevoegen 
Vraag i.v.m. lidmaatschap/helpende handen: spatie tussen 2 delen plaatsen en bijkomende optie 
‘geen interesse’ toevoegen. 
Suggestie Petra: ongeveer een week vòòr de vergadering een mail met uitnodiging + agenda naar 
alle ouders te sturen: dat kan hun nieuwsgierigheid prikkelen. 
Wat betreft het filmpje: er was weinig animo voor het westerngehalte. Nicky, Bie en Olaf zullen zelf 
iets fabriceren en indien ok virtueel laten gaan. 
 

9. Busvervoer 

Als een leerling zelf de weg naar zijn woonst moet wijzen omdat de chauffeur Engelstalig is en de 
busbegeleidster geen Engels kent, is het een understatement om te zeggen dat het busvervoer op 
wieltjes loopt. De directie heeft al een nieuwsbrief gestuurd met de belofte om opnieuw alles af te 
toetsen. Het busprobleem komt elk jaar terug. 
Wat blijven de mankementen? 
De kwaliteit van de busrit is afhankelijk van het werk en de goodwill van busbegeleider en 
chauffeur. In augustus kregen de busbegeleidsters nog te horen dat ze zelf initiatief moeten nemen 
om de ouders te bellen en de rit af te punten. 
De rit geconstrueerd door het computerprogramma van De Lijn blijkt heel anders uit te vallen in de 
realiteit. 
De Lijn werkt volgens volgende instructie: tot 150 min per rit is aanvaardbaar. 
Waarom starten proefprojecten pas op 1 september? 
Bovendien nu met corona: eerst splitsen van leerlingen lager en middelbaar onderwijs, later mogen 
ze weer samen reizen: dus ganse huiswerk moet worden overgedaan 
Gevolg? 
Olaf schreef brieven naar Minister Weyts, Lieven Boeve, de VRT en de Lijn. Resultaat: 
nietszeggende antwoorden. De Lijn beweert dat het uur van de school niet overeenkomt met de 
realiteit. 
Wanneer je te voet sneller bij de school bent dan met de bus, is er een probleem! 
Out of the box oplossingen? 
Elke busbegeleidster neemt contact op met ouder om te vragen hoe zij het best kan inspelen op de 
leerling. 
Kan de school de klassen gespreid laten starten, dus beginuur differentiëren? 
Kan er een vorm van nabewaking (kinderclub?) komen? 
Kan er een statement van het VCOV komen? 
Facebook-acties? 
Conclusie? 
Het is noodzakelijk dat het OC prioritair de parameters bepaalt: 
Wanneer is de rit veilig? Wat is een aanvaardbare rittijd? Waar moet een busbegeleidster en 
chauffeur aan voldoen? Wat met de taal?... 



 
 

Verslag 15092020  4 

O
ud

er
co

m
ité

 
 
Eddy vat samen: De regeling van het busvervoer start vanaf nul. Maar de ouders moeten 
daarbij ook correcte start- en einduren doorgeven! Er komt continue feedback naar de directie. 
Alle directeurs willen zoals de ouders comfortabele en veilige ritten. Dus sommige ouders 
zouden echt vriendelijker kunnen zijn. 

10. Corona-enquête 

Het is te vroeg om een duidelijk beeld te krijgen van de resultaten van de enquête omdat ze 
ingevuld is door ouders van één school. 
Olaf merkt wel op dat door Corona zowel leerlingen als ouders werden uitgedaagd om mee op de 
kar van de digitale (r)evolutie te springen. Eddy vult aan dat één van de punten van zijn 
prioriteitsplan is om deze digitale boost te begeleiden en stimuleren bij leerkrachten, leerlingen en 
ouders o.a. door het aanreiken van tools. 

11. Lidgelden 

Wegens tijdsgebrek verschuift dit agendapunt naar volgende vergadering. 
 

12. Varia 

Geen. 
 

13. To do 

Actie / Afspraak Verantwoordelijke Deadline 

Juiste aantallen van leerlingen (sponsoring) Directies  

Juiste aantallen van onderwijzend en ondersteunend 
personeel (Dag van de leerkracht) 

Directies  

Projecten van vorig schooljaar kenbaar maken Directies  

Bij Joeri informeren om te parkeren op 5/10 vlakbij de 
ingang van de school 

Petra  

Ledenlijst mailen naar Joeri voor update website Wim  

OC-folder + brief met voorstelling aanpassen Wim  

Ludiek wervend filmpje Nicky, Bie, Olaf  

Opstellen parameters busvervoer Leden  

Verantwoordelijke VCOV informeren over de 
busperikelen 

Petra  

 
Volgende vergadering: 

dinsdag 17 november om 20 u., waarschijnlijk in de grote refter van BKLO De Ring. 
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