
Verslag ouderraad 1 september 2016 
 
Aanwezig: Veronique, Lydie, Rik, Marleen, Liesbeth, Jim, An, Els, Marijke, Anniek, Evi, 
Ann, Ines, Anneke (mama van Fedde en Loulou), Kristl (mama van Julie en Bo), Liliane, 
Sven 
 
 
 

1. Traktatie 
Jim en Sabien, dank je wel! 
Liesbeth en Veronique trakteren volgende maand  
 
 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
-Lieve: fijne ontvangst eerste schooldag. Dit wordt breed gedeeld.  
 
-Lydie: wie vervangt Pablo in de schoolraad?. Evi wil dit op zich nemen.  
 
-Lydie: er is een vraag gekomen van de ouders die VZW Tuki hebben opgericht of de 
school zich achter dit project wil scharen. Deze VZW steunt ouders met een ernstig ziek 
kind. VZW Tuki is erkend als doel door Music for Life. Studio Brussel zoekt 
contactpersonen die de actie ondersteunen. De ouderraad wil hiertoe haar steun verlenen. 
Eerder was er rond de Damiaan-actie jaarlijks een actie. Mogelijk kan deze actie 
vervangen worden door een actie voor VZW Tuki.  
 
-Els: kleuters hebben geen informatie gekregen over het verkleden rond het jaarthema 
'Helden'. Kleuters met oudere broers en zussen komen soms wel verkleed. Andere 
kleuters zien dit en hadden zich misschien ook willen verkleden. De keuze om de ouders 
van de kleuters hier niet over in te lichten is gemaakt omdat het thema enkel wordt 
uitgewerkt voor de lagere school. Volgend jaar zullen de kleuters ook vrijblijvend 
geinformeerd worden.  
Andere feedback van ouders is dat de uitnodiging voor de groot-worden-dag vrij laat 
kwam. Dit schooljaar zal aan het einde van het schooljaar datum en thema al duidelijk 
gecommuniceerd worden. 
 
-Ann: er komt een vraag van een ouder of er studiegelegenheid kan geboden worden 
tijdens de opvang na de school. De visie van de school is dat kinderen na school eerst de 
kans moeten krijgen om te spelen. Kinderen kunnen wel zelf de keuze maken om hun 
huiswerk te maken. Er is geen begeleiding bij het huiswerk. Op de informatie-avonden kan 
de visie van de school toegelicht worden.  
 
-Ann: fijn dat er al briefjes meegegeven zijn over toestemming van publicatie van foto's. Dit 
geldt ook voor het schoolreglement.  
 
-Rik: er komt een stukje op de website en in de krant over de start van de school. 
 
-Sabien: aankoop van airco's zoals vorig jaar voorgesteld, kan niet omdat het 
electriciteitsnetwerk dit niet toelaat.Opnieuw komen voor-en nadelen aan bod. De 
ervaringen van verschillende juffen waren verschillend. Juf Kris vond het prettig. Juf Mieke 
merkte weinig resultaat en vond de geluidsoverlast storend. De veiligheidsadviseur heeft 
aangegeven dat de kosten voor electriciteit zullen stijgen en het resultaat beperkt zal zijn 



als deuren van klassen regelmatig open gaan.  
Nieuw idee is om enkele mobiele airco's aan te kopen die kunnen switchen tussen de 
verschillende klassen. Dit voorstel zal voorgelegd worden op de volgende vergadering van 
de leerkrachten. 
-Sabien: er is een facebook-pagina voor de ouderraad aangemaakt. Er is ook een 
besloten groep aangemaakt voor iedereen die in de ouderraad zit. Daarnaast wordt alles 
nog via mail gestuurd.  
Reacties: fijn dat deze pagina is gemaakt. Er zullen nog kleine opstartproblemen zijn. 
Deze kunnen altijd aangekaart worden; 
 
-Mededelingen van de directie: 
Er komt nieuwbouw van De Buidelberg op locatie Bethanië. De Buidelberg is een school 
die type 3 onderwijs aanbiedt en onderdeel is van de Kids.  
Vanuit het bisdom is aangestuurd op samenwering tussen KT Godsheide en De 
Buidelberg voor de nieuwbouw. Er is een conceptnota geschreven waarbij KT Godsheide 
en Buidelberg twee aparte scholen blijven met een gedeeltelijk gemeenschappelijk 
bouwproces. Er worden drie kansen genoemd: een financiële winst, wederzijds 
pedagogische inspiratie en kansen voor het verkennen van mogelijke verdere 
samenwerking (onze scholengemeenschap moet nog groter worden op termijn). Het is niet 
de bedoeling dat ons bouwproces hierdoor vertraging oploopt. De Buidelberg staat nog 
niet zo ver in de aanvraag van hun bouwproces, maar kan aansluiten.  
Leerkrachten zijn nog maar recent op de hoogte,. Zij hebben nog niet de kans gekregen 
om te reageren.  
Leerkrachten en ouderraad hebben in deze enkel een adviserende rol. Raad van Bestuur 
heeft beslissingsrecht. 
 
Stand van zaken van het bouwproces van KT Godsheide: 
Er is een cel van leerkrachten samengesteld om naar het pedagogisch project te kijken. 
Ook de ouderraad kan meedenken. Kristel Franssen zal ondersteunen 
Maandag is er bijeenkomst van de bouwcel. Dan wordt duidelijker wanneer de afspraken 
met de architect concreet worden. Volgende vergadering meer  feedback hierover 
 
 
 

3. Verslag juni 2016 
akkoord 
 
 
 

4. Voorbije activiteiten 
4.1 BBQ 
Fijn verlopen. Eten was lekker en voldoende. 
Door omstandigheden was de BBQ vorig schooljaar op een woensdag. Dit is praktisch niet 
handig.  
Voorstel voor dit jaar: dinsdag 27 juni 
An: afscheidslied en dergelijke gebeurt met de leekrachten en de leerlingen. Ouders 
vinden het jammer dat ze dit missen. Deze volgorde past wel binnen de visie dat het een 
afscheid tussen de leerlingen en leerkrachten is en zal behouden worden.  
 
4.2 Aftelmoment 
Er was onvoldoende drank voor alle kinderen, waardoor last minut afspraken moesten 
gemaakt worden. Dit jaar betere afspraken hierover maken vooraf. 



4.3 Kijkdag 
Was gezellig. 
Fijn dat alle nieuwkomers verwelkomd en wegwijs gewezen werden door Lydie 
 
4.4 Koffiemoment 
Goed verlopen. 
Er waren veel ouders vroeg op school. Veel ouders vertrokken ook al voor het 
koffiemoment.  
Voorstel: misschien is het handiger om het koffiemoment voor de officiële opening van het 
schooljaar te doen. Dan zijn nog meer ouders aanwezig. 
 
 
 

5. Komende activiteiten 
13 en 15-9 Informatie-avonden  
De ouderraad stelt zich kort voor op deze avonden. Sabien mailt spiekbriefje met 
informatie.  
 
Els, An, Anniek en Evi zijn aanwezig bij de kleuters 
Lieve, Ann en Veronique zijn aanwezig bij de eerste graad. 
An en Liliane zijn aanwezig bij meester Wouter 
Lieve en Sabien zijn aanwezig bij juf Els 
 
Woensdag is het oudercontact op de Vossenberg: Ann is aanwezig  
 
28-10 Sponsorloop 
Opbrengst gaat naar bankjes en stoelen  
Voorstel: misschien kunnen we als ouderraad deelnemen op Dwars door Hasselt  
 
29-10 Ouderfuif 
Jim, Sabien, An en Liliane zijn bezig met de organisatie 
 
25-11 Boekenbeurs 
Marijke, Lieve, Evy en Ann  
Lydie vraagt al aan de leerkrachten welke boeken ze op de beurs willen. Lijstjes mogen bij 
Marijke afgegeven worden. 
 
5-12 Sint op hoofdschool 
-manden: Marijke, Lieve, Ines 
-Lydie vraagt na wanneer de Sint kan komen. Deze datum moet vastgelegd worden ivm 
het regelen van Pieten 
opmerking: vr 2-12 vaardigt de ouderraad Pieten af in Kindercampus Catharina: Ann en 
Liliane zijn kandidaat. 
 
6-12 Sint op Vossenberg 
 
18-11, 16-12, 20-1 en 24-2 Soepmomenten 
Anniek, An, Anneke en Ann 
 
22-12 Kerstmarkt 
Lieve Anniek, Lilian, Kristel, Sabien, Veronique  
Juf Marleen zit vanuit het leerkrachtenteam in de organisatie van de kerstmarkt.  



locatie moet nog bekeken worden 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Concept van de nieuwjaarsreceptie wordt mogelijk herdacht, datum is nog niet gepland 
 
12-2 Valentijnsbrunch 
Marijke, Ann, Sabien, Kristel, Anneke 
 
18-3 Ludieke Kwis/ bingo activiteit 
Sabien, Lieve, Ann, Liliane, Kristel   
opm. van Rik: Margoda, zangvereniging doet ook jaarlijks bingo. 
 
6-5 Schoolfeest 
Veronique, Ann, Liesbeth, Sabien, An, Liliane 
 
25-5 Receptie communie 
Ann, Liesbeth en Veronique 
opm. financiering moet nog bekeken worden omdat parochie niet meer bijdraagt. 
 
23-6 Etentje Ouderraad 
de nieuwkomers organiseren dit jaar 
 
27-6 BBQ 6de jaars 
Ann, Jim, Anneke, Anniek, An 
 
 
 

6. Ploegjes 
Logistiek 
Zand is bijgevuld. 
Kiezeltjes zijn ter discussie. Er worden nadelen gesignaleerd door de leerkrachten. Lydie 
vraagt na bij de leerkrachten hoe hierover gedacht wordt. Kiezels bijvullen of niet? 
Kleuterhoekje kan evt aangevuld worden met Quadro. Lydie vraagt bij leerkrachten na of 
er lage speeltoestellen gekocht kunnen worden. Alternatief is rubbermatten, echter deze 
zijn zo duur dat ouderraad dan geen budget meer heeft voor speeltoestellen. 
Sabien: pikkel voor informatiebord op de speelplaats kan geplaatst worden. Mieke overlegt 
nog met Sabien over de banners 
 
Verkeer 
Ploegje komt op korte termijn samen. Er wordt een actie gepland na de info-avonden. 
Lydie vraagt Sandra.neuwe parkeerkaarten te maken Vorig schooljaar was de kleur geel.  
Rik geeft aan dat ouderraad en leerkrachten weinig wederzijds op de hoogte zijn van wat 
er gebeurt op vlak van verkeer.  
Ploegje verkeer nodigt Rik volgende vergadering uit  
 
Website 
Ines zet de kalender op de website 
 
 
 

7. Schoolnieuwtje 
Inhoud: oa voorstelling leden ouderraad, kalender en oproep helpende handen 


