
Verslag ouderraad 8 januari 2017 
 
Aanwezig:  Sabien, Ann Cox, Stefanie, Veronique, Gwen, Evy, Ines,Ann Cox, Anniek, 
Marijn, Anneke, Rik, , Lydie, Ann Smeets, Martine, Lieve 
Afgemeld:  
 
 

1. Traktatie 
 
Evy,Anniek; Liesbeth: dank je wel 
Februari: Veronique en Ann Strick 
 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
 
varia 
-Ann Strick: participatie-avond over Godsheide was interessant. Rik was er ook. Lydie was 
op de vervolgavond en gaat ook naar de volgende bijeenkomst.  
-Anneke: ouders vragen naar het circus.  
Er is geen circus meer gepland. De meerderheid van de leerkrachten trekt niet meer aan 
dit project vanwege de grote werkdruk. Ook voor het schoolfeest is de keuze gemaakt om 
geen optredens te doen. De kleuterjuffen hebben de ervaring dat veel kleuters dit niet 
graag doen. Meester Michael zou voor de kinderen die wel graag optreden wel de kar 
trekken om iets te organiseren. 
Andere scholen maken bijvoorbeeld een musical. Alle kinderen krijgen dan een taak die bij 
hen past. Bijvoorbeeld decorstukken maken, affiches maken,technische ondersteuning, 
zang, dans, …. 
Meester Rik benoemt de belasting van de leerkrachten die laatste jaren erg gegroeid is.  
Voorbereiding vraagt veel tijd.  
Andere kant van de medaille: als er voldoende tijd is en het project wordt met 
ondersteuning goed uitgewerkt, kan het misschien ook energie brengen te zien hoeveel 
een dergelijk project voor kinderen kan betekenen. Lydie zal opnieuw bij de leerkrachten 
peilen. Dan zou dit jaar al kunnen gestart worden met de voorbereiding van een project 
voor volgend jaar. 
Marijn: er is ook aandacht nodig voor pedagogische meerwaarde in verhouding tot de 
investering die een dergelijk project vraagt.  
-Martine: kinderen zijn trots op de hoodies 
-Rik: Jin-kwis is op 24 maart: gaan mee kwissen: Sabien, Evy, Lieve, Gwen, Veronique, 
Ann Smeets, Rik, Ann Cox 
-Sabien: volgende week vrijdag is er soep. Anniek heeft de soep besteld.  
-Sabien: ouderraad stuurt rouwkaartje voor de oma van Sandra en de papa van Marijke 
-Sabien: dak wordt volgende week woensdag gemaakt, dan is doorgang naar de 
speelplaats terug open.  
-Sabien: er wordt een nieuwjaarsbrief gemaakt voor de ouders; 
-Lydie: sleuven bij de parkeerplaats aan de hoek van de straat wordt binnenkort gegraven.  
 
Nieuwbouw 
De stedenbouwkundige aanvraag wordt einde van deze maand ingediend.  
 
 

3. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering 
 



goedgekeurd 
 
Nav: putten op de parkeerplaats: eigenaar overweegt de aanleg van klinkers.  
 
Nav: Rik Lemmens heeft website grotendeels in orde gemaakt. Ouderraad heeft nog geen 
toegang.  
 
Nav: samenwerking met de school de Berk gaat niet door 
 
Nav: Marijn heeft leuk stukje voor HBVL geschreven over de kerstmarkti 
 
 

4. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 
4.1 Soepmoment 
 
Soep uitdelen was goed gegaan. De kinderen hadden geen kommetjes bij omdat het door 
een misverstand niet in de agenda's was gezet. Bij het volgende soepmoment zal dit terug 
bij de kinderen in de agenda gezet worden 
 
 
4.2 Kerstfeest 
 
Zowel ouders als kinderen waren positief over de verandering van locatie. Er was meer 
plaats voor de kinderen om te spelen. Activiteit van de leerkrachten werd positief onthaald. 
De kunstwerkjes van de kinderen waren mooi opgesteld, ook makkelijk bereikbaar. Grote 
tekeningen gaven meteen veel inkleding Het kampvuur was goed van grootte, er was veel 
hout over. Dit mocht blijven liggen.  
 
Geschatte opbrengst:300 euro.  
 
Opm. Wand waar de kunstwerkjes aan hingen was wankel, dit moet volgend jaar beter 
bevestigd worden voor de veiligheid.  
 
 

5. Komende activititeiten 
 
5.1 Brunch 
 
Zondag 4 maart  
Grote zaal zal misschien niet kunnen gebruikt worden ivm de werken aan het dak  
Alternatieven: ontmoetingscentrum van Rooierheide, zaal van Bethanië, zaal in de buurt 
van ijsjeszaak in Diepenbeek 
Sabien vraagt bij Juul na wat bekend is over de werken. Daarna kan Anneke eventueel bij 
de andere zalen in de buurt navragen. 
 
 
5.2 Carnavalsstoet 
 
Vrijdag 9 maart 
Mensen die eerder de wagen verzorgden, gaan dit niet meer doen. Een alternatief is nog 
niet gevonden, op veel wagens mogen de kleuters niet meerijden.  



Andere opties zijn: boer uit de buurt met een kar, bolderkarren, kleinere route voor de 
kleuters, carnavalsfeest op de speelplaats, loopfietsjes,... 
 
 
5.3 Schoolfeest 
 
Er is een navraag gedaan hoeveel kinderen bij de scouts zijn. Conclusie hiervan volgt.  
 
 
5.4 Website 
 
De informatie van de school is ondertussen grotendeels geactualiseerd. 
De ouderraad heeft nog geen toegang. 
 
 

5.3 Verkeersactie 
 
Anneke vraagt na bij de stad of de pijlen klaar zijn 
Er wordt een actie gepland bij de komst van de pijlen.  
 
 

5.4 Werkdag 
 
zaterdag 21 april is er een werkdag gepland. 
Navraag bij de leerkrachten of er klussen of ideeën liggen.  
Rik: de kinderen vragen naar extra hinkelpaden. Er is nog verf over. 
Misschien gaan de kinderen dit zelf schilderen.  
 
 
 


