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Aanwezig: Canan, Fatima, Guy, Clarissa, Kaltom, Merel, Hanne, Karima, Laila, Wendy, Lieke
Verontschuldigd: Griet, Bahar
Afwezig: Majda
__________________________________________________________________________________

Stavaza takenverdeling: voorzitter, verslaggever
Geschenkje is aangeboden aan Chaima.
Enkel Guy heeft een aanvraag voor voorzitterschap ingediend. 
Er was geen persoon die een aanvraag voor verslaggeving heeft ingediend.
Aanwezigen zijn akkoord met de nieuwe samenstelling.
Leden worden gevraagd om tegen volgende week een digitale foto te bezorgen aan Wendy zodat 
andere ouders weten wie lid is van het oudercomité zodat ze je kunnen aanspreken. De foto komt 
ook op de website. Het is geen verplichting maar helpt wel de herkenbaarheid vergroten.

Overleg rond verkeersveiligheid
Er is een gesprek geweest rond verkeersveiligheid bij de school met Benjamin Thys, adviseur kabinet 
onderwijs en jeugd. Hij staat in voor verkeersveiligheid aan de scholen. Er worden een aantal zaken 
in werking gebracht zoals verplaatsbare paaltjes, het woord ‘school’ op de stoep, Berlijns kussen 
(drempel op de weg). Nieuw gesprek staat gepland.
Er worden ook gesprekken gestart met stadsmarinier Felix Van Roost. Hij is al langer bezig met 
veiligheidsplannen. Beiden zijn zich bewust van de ernst van de situatie. Verbeteringen komen 
gaandeweg en zullen op termijn aangepakt worden.
We worden ook uitgenodigd op een overlegplatform waar Wendy of Tine aan zal deelnemen.
Ze vinden onze acties alvast een goede start.
Alle afspraken vallen of staan met ons eigen gedrag en zelf het goede voorbeeld te stellen.

Suggestie Merel: kan er een wijkagent mee op straat komen staan. Dit is bespreekbaar.
Suggestie Kaltom: kan er geen fietsstraat gemaakt worden van de Bosschaertsstraat? Dit is mee 
opgenomen in de plannen van Ringplan Zuid. Maar zeker de moeite om nog eens te bevragen.
Vraag Fatima: wat zijn de voorwaarden om over te mogen steken als de gemachtigd opzichter niet 
op straat staat en de auto staat toch stil? De gemachtigd opzichter kijkt altijd of er iemand over wil 
steken. Je mag dit ook zeggen. Als de gemachtigd opzichter op straat staat met het bordje omhoog 
dan mag je oversteken. Algemeen: volg de aanwijzingen van de gemachtigd opzichter.
Suggestie Lieke: kunnen we niet een filmpje ensceneren? De stewardgroep neemt dit op en trekt dit. 
Wendy zal filmen en doet de oproep in de stewardgroep.

Vitrine Abdijstraat
Onze school is vragende partij om dit op te waarderen. Wendy heeft contact gehad met Rudi van 
Pius X. Hij vraagt om tussen 16 en 17 uur langs te komen om afspraken rond te maken. 
Kaltom en Wendy gaan alvast langs bij Rudi. Daarna kunnen ouders zich nog opgeven om te helpen. 
Laila wil hier ook bij helpen.



Jaaractiviteiten
Activiteiten mogen geen toestroom van ouders naar de school trekken. Het mogen 4-5 ouders zijn 
per activiteit.

Halloween: we zoeken 4-5 helpende handen. Canan, Kaltom, Guy en Merel komen helpen.

Andere activiteiten pakken we stap voor stap aan omdat het niet duidelijk is hoe de situatie zal 
evolueren en welke maatregelen de school moet volgen.

Tombolaprijzen: wie wil alvast mee gaan nummeren en pakketjes samenstellen? Dit kan tussen nu en 
januari. Best met een beurtrol dat we met niet te veel zijn per keer. Fatima wil helpen waar mogelijk, 
Laila ook op woensdag voormiddag.

Soepmomenten
Voorgelegd aan de preventie. Zij zetten dit voorlopig nog on hold gezien de stijgende coronacijfers en 
het feit dat er geen controle is op het maken van de soepen thuis.
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Vragenronde
Guy krijgt volgende maand een kaakcorrectie en kan dan moeilijk praten. Clarissa wil dit 2 of 3 keer 
van hem overnemen.

Hanne stuitte op een project rond mentaal welzijn. ‘Expeditie geluk’. Dit is gratis en het ziet er tof uit. 
Wendy volgt op.

Guy: Brico doet volgend jaar mei terug een wedstrijd. We hebben nu dan meer tijd om een filmpje te 
maken. We pakken dit mee.

Fatima: stenen aan inkom liggen erg scheef. Dit is op niveau van schoolbestuur. Kan niet opgepakt 
worden met de wedstrijd van de Brico. Op termijn moet er beton komen. Guy wil in de tussentijd de 
losse stenen alvast bekijken en vastleggen.

Volgende oudercomité 
Donderdag 25 november


