
Verslag ouderraad januari 2017 
 
Aanwezig: Sabien, Ann, Els, Christel, An, Anneke, Marijke, Evy, Sven, Anniek, Gwen, Jim, 
Lieve, Ines, An S, Marleen, Kristien, Lydie, Britt 
 
Afgemeld: Bart en Liesbeth 
 

1. Traktatie 
Evy en Anniek: dank-je-wel! 
Februari: traktatie vergeten af te spreken 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
-Sabien: wat heeft de school beslist over de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie? Lydie licht toe: 
gezien januari een drukke periode is, en de opkomst matig was, is er dit jaar geen 
nieuwjaarsreceptie gepland. De mogelijkheid wordt overwogen om een receptie aan het 
einde van het schooljaar te doen om alle helpende handen van te bedanken. 
-Ann: wat te doen met de verloren voorwerpen? Recent zijn de verloren voorwerpen op de 
speelplaats uitgestald. Toen is vooral kleding meegenomen. Er liggen nog veel doosjes en 
ook nog kleding in de kleutergang.  
De mogelijkheden worden overlegd (kleding uitstallen bij oudercontacten, bij het ontbijt, op 
de speelplaats, mail aan de ouders).  
Besluit: Ann en Lieve zullen de verloren voorwerpen woensdag en vrijdag uitstallen. Vanuit 
de school wordt een mail gestuurd aan de ouders. 
Wat niet opgehaald wordt voor de krokusvakantie, wordt geschonken aan Bethanië. Een 
gedeelte wordt bewaard als reserve voor op school. 
-Jim: stand van zaken nieuwe t-shirten? Besloten is dat de T-shirts zullen betaald worden 
door de ouderraad. Ze zullen gedrukt worden bij Print City. De catalogus wordt binnenkort 
gehaald om de kleur te kiezen.  
Naar aanleiding van: idee over het budget dat nog te besteden is: t-shirts, pet of sjaaltje of 
trui om te gebruiken voor schoolactiviteiten (pennenzakkenrock, stadsklassen, 
zeeklassen,...). Dit verhoogd de herkenbaarheid als groep. De kinderen kunnen dan zelf 
een t-shirt ontwerpen.  Sabien zal de prijzen van t-shirt en hoodie navragen. 
-Lieve: fijn dat de tip uit de vorige vergadering meteen is opgepikt om contactgegevens op 
inschrijfstrookjes van buitenschoolse activiteiten te laten invullen.  
-An S. de beschikbare uren van het oudercontact van de kleuterklassen zijn beperkt. Het 
briefje hangt aan de deur, niet iedereen komt regelmatig in de klas.  
Suggestie: misschien kan er gekozen worden voor een standaardbriefje dat voor alle 
klassen gelijk opgesteld is. In principe is ook de afspraak dat er bij elk oudercontact een 
mogelijkheid is om 's avonds te komen.  
-Marleen: fijne kerstmarkt 
-Lydie: nav voorstel om voor de kwis stoeltjes te kopen: aantal stoeltjes dat de 
kleuterklassen kunnen gebruiken, is niet zo groot. 
-Sabien: kwis van Stokrooi 17 februari, Ouderraad schrijft ploeg in. 
-Sabien: er is va sommige leden nog geen foto voor de website: er wordt gekozen voor 
een groepsfoto met de nieuwe t-shirten.  
 
Mededelingen van de directie: 
-Er was een bijeenkomst rond de nieuwbouw met afgevaardigden vanuit diverse organen 
en raden en bisdom. Els was afgevaardigd vanuit de ouderraad. De afgevaardigde vanuit 
het Bisdom (Freddy Bietzen ) had een voorstel waarbij de school de toneelzaal kan kopen 
en benutten voor diverse doeleinden (turnen, muzische vorming,...). De school heeft dan 
meer geld over om klaslokalen te bouwen omdat er in de nieuwbouw geen polyvalante 



ruimte meer met gebouwd worden. De keuken zou op termijn ook kunnen gebruikt worden 
om maaltijden op school aan te bieden. De avondactiviteiten in de toneelzaal in de 
avonduren kunnen dan ook nog doorgaan. Over dit laatste Is er zorg bij de uitbater van de 
zaal. 
Alternatief is om een erfpacht te gebruiken voor de drie achterste lokalen van het 
ontmoetingscentrum. Nadeel bij deze optie is dat school dan weinig subsidies krijgt.  
Er volgt nog een overleg om de mogelijkheid te onerzoeken om de Bem samen te 
gebruiken.  
Ook andere mogelijkheden worden verder onderzocht: bijoorbeeld samenwerking met de 
Ukkies. Echter, de Ukkies is geen vragende partij. Ook mogelijkheden om andere 
organisaties buitenschoolse opvang te laten organiseren kunnen bekeken worden. Tijdens 
de vergadering wordt opgemerkt dat buitenschoolse opvang een belangrijke factor is voor 
ouders om een school te kiezen.  
Deze maand komt het besluit rond de grond op de gemeenteraad.  
 
 

3. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering 
goedgekeurd 
 
 

4. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 
4.1 Verkeer 
Els en Anneke hebben afspraak gehad met schepen Habib Ouakili en de 
mobiliteitsambtenaar van Hasselt.  
Maatregels die stad heeft genomen:  
-wegversmallingen in Kiezelstraat ter ontmoediging van Godsheide als sluiproute.  
-aanleg van twee nieuwe fietspaden: één van de golf tot aan de nieuwe school en één van 
Syntra naar de achterkant van de nieuwe school.  
-aanleg nieuwe verbingsweg van rond punt van Sas richting Syntra om doorgaand verkeer 
te verminderen.  
-er komt uitbreiding van parkeergelegenheid met 50-tal auto's bij het Pleintje en tegenover 
de Zwaan, de grond wordt aangekocht door het Pleintje en de Zwaan, de stad gaat een 
parkeerplaats aanleggen 
De stad staat achter het stimuleren van de schoolroute, echter wil er geen 
eenrichtingsstraat van maken omdat de straat te breed is en veilig aangelegd is met 
voetpaden. De stad wil wel bordjes laten maken met de uitleg over de schoolroute.  
 
De kegeltjes leveren positieve reacties op, ouders houden zich hier redelijk goed aan.  
 
De wijkagent is al enige tijd niet gezien.  
 
Vraag aan de leerkrachten om zich ook een de schoolroute te houden.  
 
 
4.2 Kerstmarkt 
Algemene indruk: fijne sfeer, goede samenwerking binnen de ouderraad en met de 
leerkrachten. 
Er volgt een discussie over de duur van de wandeling. Voor sommige ouders met kleuters 
is e wandeling nog lang. Anderzijds is de route wel met buggy bewandelbaar.  
Er zat een goed tempo in de wandeling met stops die voor een leuke, korte afwisseling 
zorgden 



De mogelijkheid voor volgend jaar is om locatie Bethanië te kiezen. De wandeling wordt 
daarmee korter.  
 
Opbrengst: 518 euro, factuur van de wijn en van de drank moet nog afgetrokken worden.  
Er is elk jaar een vast bedrag van 250 geschonken aan een goed doel. Ook dit jaar wordt 
250 gegeven aan het goed doel: Tuki.  
Koekjes voor Tuki leverden 1200 euro op.  
 
4.3 Logistiek 
Speeltoestellen kunnen volgende week woensdag geplaatst worden. Dinsdag na school 
kan alles vrij gemaakt worden. 
Op het forum kunnen afspraken met de leerlingen gemaakt worden over het gebruik.  
Er zijn lopers beschikbaar.   
 
 

5. Komende activiteiten 
 
5.1 Soepmoment 
20 februari: 60 l soep wordt besteld bij de Kids 
An,, Anniek en Gwen kunnen helpen 
 
5.2 Ontbijt 
-Er is gekozen voor de term Ontbijt in plaats van Brunch 
-Er zal gewerkt worden met twee zalen 
-Het aantal inschrijvingen tot nog toe is beperkt.  
Vraag aan de leerkrachten om het ontbijt nog een keer in de agenda te laten noteren.  
Er wordt ook nog een mail gestuurd, waarbij opnieuw de vermelding dat het ontbijt het 
mosselfeest vervangt.  
-17 januari is er vergadering bij Anneke, dan kunnen keuzes gemaakt worden over de 
aankoop, de meeste prijsoffertes zijn ontvangen.  
-De werklijst wordt volgende week verstuurd. Vraag is of ongeveer de helft van de 
leerkrachten zich op de werklijst willen zetten. (Andere leerkrachten worden gevraagd op 
de kwis te helpen).   
Er zijn ook taken vooraf waarbij hulp welkom is.  
Als er schalen, kommen,... zijn die je wil uitlenen, zijn die ook altijd welkom. 
   
5;3 Kwis 
-Er wordt een ludieke kwis samengesteld.  
-Vraag is of er vier leerkrachten jury willen zijn.  
-Naam is GEKwisT 
-Er wordt binnenkort geflyerd. 
-Catering blijft grotendeel gelijkt. 
-Prijzen: mogelijkheden; wisselbeker, oorkonde, bij het naar buiten gaan een badge, appel, 
pen met logo op tafel,... 
-Inschrijvingsgeld 25 euro. 
 
SOS Kinderdorpen organiseert de week voordien een kwis. Ann stuurt hierover nog een 
mail. 
 
 


