
Verslag ouderraad februari 2017 
 
Aanwezig: Sabien, Ann, An, Lydie, Marleen, Kris, Sven, Bart, Jim, Britt, Liliane, Liesbeth, 
Marijke, Anneke, Els, Lieve 
 
Afgemeld: Veronique, An S, Evy, Gwen, Christl, Anniek, Ines 
 

1. Traktatie 
Britt en Liliane: dank-je-wel! 
In maart trakteren Marijke en Bart 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
-Ann: speelplaats was mooi opgeruimd 
-Lydie: dank-je-wel voor de nieuwe speeltuigen.  
Sabien: kinderen van de lagere school vragen om ook eens op de nieuwe toestellen te 
mogen spelen. Misschien kunnen alle klassen afwisselend eenmalig op de nieuwe 
speeltuigen spelen? Foto's van de speeltuigen staan op de website.  
-Lydie: de school was vandaag op Radio 2. De link van het fragment staat op de website. 
Lydie stuurt een mailtje aan alle ouders ter info.  
-Jim: boekentassen staan tijdens de sportdag buiten. Dit is niet handig als het regent. 
Lydie pakt dit op met de juf, er zal een mogelijkheid gezocht worden om de boekentassen 
binnen te zetten.   
-Liesbeth: de kleuters zijn enthousiast over de speeltuigen. Leerlingen van de lagere 
school hebben ook de wens voor nieuwe speeltuigen. Liesbeth heeft nog geen concrete 
ideeën gehoord.  
-Anneke: sommige kleuters hebben het koud 's midddags in de eetzaal. Lydie zal de 
temperatuur controleren. 
-Lieve: de leerlingen van de tweede graad zijn enthousiast over de natuurklassen. 
-Sabien: onze nieuwe t-shirten zijn in druk en klaar om aan te trekken bij het ontbijt. 
-Sabien: prijs nagevraagd voor een hoodie voor de derde graad. Hoodies zijn beschikbaar 
in verschillende prijsklassen tussen 15 en 20 euro.  
Vraag is voor welke opdruk gekozen wordt. Ontwerp van de kinderen? Elk jaar zelfde 
ontwerp? Ontwerp met de namen van de klassen? Vanuit praktisch oogpunt is het 
handigst elk jaar dezelfde opdruk te kiezen (ivm nieuwkomers, leerlingen die een jaar 
blijjven zitten, graadsactiviteiten). 
De hoodie zou kunnen gebruikt worden bij activiteiten als zeeklassen, stadsklassen, 
pennenzakkenrock. Een bedenking is dat het bij de meeste van deze activiteiten mooi 
weer is. Vraag is of een hoodie dan het best is. Alternatieven zijn een golf met rits of t-shirt 
met korte of lange mouwen. 
-Sabien: ter info 
kwis in Stokrooi valt samen met  het weekend van de scouts 
kwis SOS Kinderdorpen 10 maart 
kwis Scouts: 25 maart 
Als er genoeg kandidaten zijn, kunnen we vanuit de ouderraad een ploeg inschrijven. 
-Sabien namens Gwen: er wordt een gratis opleiding voor leerkrachten georganiseerd 
door Oxfam over rechtvaardige wereldeconomie. Leerkrachten kunnen er informatie 
krijgen over hoe dit thema in de klas te brengen. Sabien mailt de informatie hierover aan 
Lydie.   
-Sabien namens Gwen: 13 mei is de dag van de Fairtrade. Gwen wil naar aanleiding 
daarvan in tweede en derde graad eventueel een uurtje les komen geven over Fairtrade 
als leerkrachten dit willen. 
 



-mededelingen van de directie: 
Nieuwbouw 
De school staat nog steeds achter een aankoop van de parochiezaal. De zaal en keuken 
zouden dan kunnen gerenoveerd worden en kunnen voor de school en voor andere 
sociale activiteiten benut worden. 
Er is een start gemaakt met het pedagogisch plan. Streven is om voor het einde van het 
schooljaar het plan klaar te hebben om het met leerkrachten en ouders te bespreken. Het 
pedagogisch plan moet klaar zijn voor de architect een plan kan tekenen.  
Morgen is er een afspraak met de stad over de genomen besluiten mbt de aanleg van de 
weg. Daarna kan de ruil van de grond afgerond worden. 
School is naar de Bem gaan kijken. Dit is een vrij kleine zaal met een hol geluid die 
moeilijk een functie kan hebben voor de school.  
 
 

3. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering 
goedgekeurd 
 
Nav: de wijkagent was vanochtend op school, Hij was positief over de kegeltjes.  
 

4. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 
4.1 Soepmoment 
Soep was van de Kids. De kinderen vonden ze lekker. Er was ruim voldoende soep.  
 
4.2 Plaatsing speeltuigen 
enthousiast onthaald 
 
 

5. Komende activiteiten 
 
5.1 Logistiek 
Er is nog geen werkdag gepland.  
Voor de leerkrachten bij voorkeur geen zondag 
Gekozen wordt voor een werkdag na een schooldag. Ploegje logistiek maakt een doodle 
 
5.2 Verkeer 
Ploegje gaat ontwerp maken voor het verkeersbord dat de stad aangeboden heeft.  
 
5.3 Soepmoment 
24 februari soep van de Kids 
Ann contacteert andere leden voor het verdelen van de soep 
 
5.4 Ontbijt 
-250 inschrijvingen met een mooie verdeling over de uren.  
-Fijne sfeer in het ploegje. Ook bij de leerkrachten is er enthousiasme.  
Alle tafels voor ontbijters zullen in de grote zaal gezet worden. Er worden twee buffetten 
gemaakt in de cafetaria 
Soep: tomatensoep met balletjes en kervelsoep 
Speelhoek met kleurmateriaal in het midden van de zaal  
Kleine zaal wordt opengemaakt voor de kinderen om te spelen. Daar wordt geen 
spelmateriaal voorzien. 
De aankleding van de zaal met thema Valentijn 



Turkse bakker levert croissants en chocobroodjes. Van Geloven levert brood. Verder wordt 
veel aangekocht bij groothandel VanGelooven. 
Bij binnenkomst worden de consumptiebonnen uitgedeeld.  
Drank: fruitsap, appelsap, pro secco, chocolademelk, bier, wijn?, koffie, thee 
Eitjes, spek, charcuterie, vers gemaakt gebak, vers fruit, yoghurt, muesli en cornflakes  
Fruit kan eventueel herwerkt worden tot smoothie voor de school.  
Vraag: heeft er nog iemand een kinderstoeltje dat kan gebruikt worden? 
Werklijst is al redelijk ingevuld. Enkel de bezetting in de keuken is nog krap elke shift.  
Britt is Kathee op het ontbijt. 
 
 
5.5 Kwis 
-De kwis is in opbouw: het wordt een leuke kwis met veel variatie.  
-13 januari is er een ergadering voor allerlei praktische zaken 
-leerkrachten hebben zich al opgegeven voor de hulp 
-Bart biedt aan om de technische ondersteuning te doen.  
-inschrijvingen moeten nog op gang komen.  
-prijs is een wisselbeker, misschien wordt er nog een prijs voorzien voor de eerste drie 
groepjes.  
- 
 
5.6 Schoolfeest 
Toneelzaal kan pas zaterdagochtend opgebouwd worden. 
Thema vakantie wordt geopperd. Er kunnen dan terug hotdogs verkocht worden.  


