
Verslag ouderraad 1 december 2016 
 
 
Aanwezig: Marijke, Ann, Anniek, Evy, Veronique, Jim, An, Liesbeth, Ines, Lydie, Marleen, 
Lieve, Ann, Britt, Jo  
Verontschuldigd: Bart, Els G, Gwen, Sven, Christl, Anneke, Liliane, Sabien 
 
 

1. Traktatie 
 
Lydie en Lieve, dank je wel 
Volgende maand trakteren Evy en Anniek 
 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
 
-Jim: verkeer verloopt weer chaotisch.  
Anneke en Els hebben een afspraak met Habib Ouakili, schepen van de stad Hasselt. 
Voorstel uit vorige vergadering was om 'verkeersmannetjes' te plaatsen op de drempel bij 
het begin en het einde van de schooldag. 
Besluit: Els gaat voor kegels zorgen; Dit kan dan tijdelijk geprobeerd worden. Als het 
effectief is, worden ' verkeersmannetjes” aangekocht. 
De wijkagent staat nog zelden bij school. Hij wordt door de leerkrachten opnieuw gevraagd 
wat vaker bij het begin en het einde van de schooldag aan het zebrapad te komen staan. 
-Liesbeth: is er een bedankje voorzien voor de helpende handen?  
Een aantal ideeën worden overwogen. Idee zou kunnen zijn hen op het podium te roepen 
op het schoolfeest om een kleine attentie te overhandigen. Vraag is of iedereen graag in 
de schijnwerpers staat. Ander idee zou kunnen zijn om een kleine attentie, bijvoorbeeld 
gratis  consumptie te geven op de brunch. Ander idee is kaartje met chocolaatje op het 
einde van het schooljaar. Voordeel is dat alle helpende handen van het hele schooljaar 
dan bedankt kunnen worden. 
-Marleen: dank-je-wel voor de boekenbeurs. Het aanbod was aangepast aan de vraag van 
de leerkrachten.  
-Lydie: dank-je-wel voor de hulp bij grootouderfeest 
-Ann: er slingeren weer veel doosjes rond op de speelplaats, ook liggen er veel papiertjes 
op de speelplaats.  
Lydie geeft aan dat dit opnieuw onder de aandacht is gebracht tijdens de 
leerkrachtenvergadering. Meester Rik is aandachtsfunctionaris en zal dit ook bij de 
kinderen in de klassen opnieuw onder de aandacht brengen. De bakken zijn compleet. Er 
zijn ook veel verloren voorwerpen.  
Voorstel: misschien kan er een mail gestuurd worden aan de ouders om hun kinderen te 
sensibiliseren. 
-vraag aan de nieuwe ouderraadsleden om aan Sabien een foto aan te leveren voor de 
website. Voor de andere leden kan de foto van vorig jaar opnieuw gebruikt worden of kan 
een nieuwe aangeleverd worden.  
-Marijke: Davy zorgt voor een EHBO koffer die op elke activiteit aanwezig zal zijn. 
Belangrijk is te signaleren wanneer materialen op zijn. Dan kunnen ze opnieuw aangevuld 
worden. 
-Evy: info vanuit de schoolraad:  
 *acties rond verkeer zijn aangekaart.  
 *website van Godsheide wordt nog weinig gebruikt. Vraag van voorzitster is om 
 onze activiteiten hier opnieuw op te afficheren.  



 Jo geeft aan dat Ingrid eerder deze informatie aanleverde.  
 Evy zal de jaarkalender mailen aan Lut om op de website te zetten. Ines vraagt bij 
 Ingrid de inlogggevens na.  
 *Er worden dansers gezocht voor op de Virga Jesse feesten.  
 
-An: de recente verslagen van de ouderraad op de website zijn niet aangevuld. Jo zal dit 
aanvullen.  
 
-Lydie: mededelingen vanuit de directie: 
 *Nieuwbouw  
Morgen is er een afspraak met de grondeigenaars: Tevona is nog in onderhandeling over 
de ruil. Daarna maakt de bouwcel een afspraak met de parochieraad en kerkfabriek om 
mogelijkheden voor samenwerking te bespreken.  
Probleem blijft dat er enkel subsidies zijn op het leerlingenaantal dat er is bij start van de 
bouw. Met dit budget kan niet geanticipeerd worden op de verwachte uitbreiding in de 
toekomst. Er worden mogelijkheden met verschillende partners verkend om dit toch 
mogelijk te maken, bijvoorbeeld door samenwerking met het ontmoetingscentrum. Qua 
terreinoppervlakte zijn er mogelijkheden voor uitbreiding. 
Els G neemt deel aan de bouwcel vanuit de ouderraad.  
Samenwerking met Buidelberg blijft een optie. Het leerkrachtenteam van de Buidelberg 
heeft hier veel moeite mee. Daarom is dit tot nogtoe niet verder uitgewerkt. Wel is zeker 
dat op termijn in Hasselt type III onderwijs zal moeten aangeboden worden.  
RUP Godsheide wordt bijgevoegd aan verslag. De weg wordt in eerste instantie enkel tot 
aan de school uitgebreid.  
  
 

3. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering 
 
verslag akkoord 
 
Naar aanleiding van: autostoeltjes voor de kleuters zijn er en zullen ook gebruikt worden. 
Ook het gebruik van de invulformulieren voor de verzekering wanneer ouders groepjes 
kinderen vervoeren naar actviteiten zal opnieuw onder de aandacht gebracht worden.  
Naar aanleiding van: Kleuters worden regelmatig te vroeg afgehaald op school. 
Leerkrachten zullen hier attent op zijn.  
 
 
 

4. Financiële toestand 
Begroting 2017: 
-Kosten en inkomsten zijn grotendeels hetzelfde geraamd als vorig jaar. Enkel de inkomst 
van de brunch is onzeker en is op de begroting voorzichtig geschat. 
-Voorstel voor Project school: fluovestjes met opdruk van de school voor elk kind en voor 
het wandelen naar de turnzaal; Ook coole veiligheidsattributen voor aan de fiets zijn een 
optie.  
Marleen geeft aan: er zijn fluovestjes aanwezig voor de eerste graad die zouden kunnen 
gebruikt worden om naar de turnzaal te wandelen.  
Ook alle ideeën van leerkrachten die het welzijn van de kinderen die nu op school zitten 
bevorderen, zijn welkom. Belangrijk is dat het tastbaar is voor de kinderen en dat het 
welzijn van het kind centraal staat. Lydie vraagt de leerkrachten nog naar ideeën. 
Er is nu ongeveer 17.000 euro op de rekening. Dit is meer dan nodig/wenselijk.  
 



5. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 

5.1  Soepmoment 
Er was te weinig soep. De indruk is dat we te weinig soep meegekregen hebben van de 
Spar.  
 

5.2  Voetgangersexamen 
Ann heeft meester Rik geholpen. Het examen is een goed initiatief waar kinderen veel uit 
leren. Pluim voor meester Rik. 
An geeft aan dat andere school hiervoor hulp hebben van de politie. Lydie weet dat 
agenten helpen bij het fiets-examen. Mogelijkheden voor ondersteuning kunnen 
nagevraagd worden.   
 

5.3 Grootouderfeest 
Tot en met het eerste leerjaar was er klassikaal een dansje/liedje. De oudere kinderen 
zongen liederen. Daarnaast was er een vrij podium met vooraf selectie omdat er te veel 
inschrijvingen waren. Er volgt nog een talentenshow voor de kinderen die niet mee 
mochten optreden op he tgrootouderfeest. 
De grootouders waren enthousiast 
De organisatie is vlot gegaan. De werkwijze met thermossen (40 in totaal) werkte goed. 
Volgend jaar nog enkele thermossen extra bestellen. 
De taart was net voldoende: er waren drie taarten over. De taarten waren van de Kids en 
waren lekker.  
De keuze van de liedjes werd soms minder bevonden.  
In de grote zaal was het geluid minder goed  dan in de kleine zaal.  
 
 5.4 Boekenbeurs 
Er zijn meer boeken verkocht dan vorig jaar. Hierdoor is er nog een budget van ongeveer 
100 euro over. 
Er wordt voor gekozen om de vijf leerkrachten die geen bon hebben gekregen dit budget 
te lzten besteden. Marijke bezorgt de code om de boeken aan te kopen aan Lydie. 
Vraag is nog om te melden als je onverwacht niet aanwezig kan zijn om te komen helpen. 
 
 

6. Komende activiteiten 
 

6.1 Werkdag 
De speeltuigen zullen niet op tijd klaar zijn. Ze zullen waarschijnlijk in de vakantie 
geplaatst worden.  
Voorstel is om de werkdag uit te stellen.  
  

6.2 Sint 
Manden zijn gemaakt. De pietenpakken zijn geleverd.  
 

6.3  Soep 
16-12 wordt de soep opnieuw bij de Spar besteld.  
Anniek, Ann en komen helpen. Liesbeth kijkt haar agenda na. Misschien kunnen Els en 
Anneke. Ann vraagt dit na. 
 

6.4 Kerstmarkt 
Sabien stuurt de werklijst door. 
Concept blijft hetzelfde als vorig jaar. Er komt dit jaar een bar van de echtgenoot van Britt. 



De leerkrachten hebben de wandeling opnieuw bekeken.  
Mogelijkheid om de wandeling in te korten is richting Bethanie moeilijk. Andere optie is om 
richting kanaal te wandelen, maar dit is minder gezellig en minder veilig. Om de duur van 
de wandeling in te korten, worden de intermezzo's onderweg korter. 
 

6.5 Brunch 
Gaat plaats vinden in 2 shiften.  
Brainstorm tot nog toe: 
-Er zal een basis en een luxe ontbijt zijn. Daarnaast zijn er ontbijtmanden die geleverd of 
opgehaald kunnen worden.  
-Op dit moment worden prijzen van producten geïnventariseerd.  
Jim uit zijn zorg over de hoeveelheid werk die de voorbereiding zal vragen. 
Misschien zijn mensen ontgoocheld over het aanbod omdat dit met name ontbijt is en de 
term Brunch andere verwachtingen oproept. Idee is om te opteren voor de naam 'Ontbijt'. 
Er is ook voor gekozen om de vermelding Valentijn niet te gebruiken in de naam, 
eventueel wel in de aankleding. 
Er volgt een discussie over de organisatie: schrijf je jezelf in om een bepaalde shift te 
komen eten? Of bied je mensen de mogelijkheid om zich voor een aankomstuur op te 
geven. Risico is dat mensen te lang blijven zitten en nieuwe mensen voor een latere shift 
geen plaats meer hebben.  
Suggestie is om een inschrijvings-stop in te voeren. Voorstel is ook om alleen 
ontbijtmanden aan te bieden. Nadeel is dat het aspect van de gezamenlijkheid en 
gezelligheid hierdoor weg is.  
Idee is om ruimte in te richten waar mensen na het eten nog iets kunnen drinken.  
De volgende bijeenkomst is 5 december in de leraarskamer om 20.30u.  
 

6.6 Kwis 
Er volgt een overleg met Anouk, de organisator van de kwis van SOS kinderdorpen over 
de kwis-samenstelling.  
 
De nieuwe naam wordt GEKwisT 
 
 

7. Schoolnieuwtje 
Punten: 
-doosjes op de speelplaats 
-boekenbeurs 
-grootouderfeest 
-sint 
-schoolroute en parkeren 
-aankondiging ontbijt en kwis 
 
 
 


