
Verslag ouderraad december  2017 
 
Aanwezig: Sabien, Lydie, Ann Smeets, Anniek, An Strick, Ann Cox, Rik, Lieve, Mariijn, 
Bart, Joaquim 
Afgemeld: Gwen, Liesbet, Jim, Evi, Veronique, Anneke, Stefanie, Marijke 
 
 

1. Traktatie 
 
Ann Strick, Lieve: dank je wel 
Januari: Evi, Anniek, Liesbet 
 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
 
varia 
-Ann Smeets: positief dat de kinderen wekelijks in een beurtrol de speelplaats opruimen. 
De nieuwe bakken zijn in de rekken geplaatst op de speelplaats. Er liggen wel heel veel 
potjes op het rek, ook potjes met namen van kinderen.  
-Sabien namens Evi: er zijn weer veel putten op het terrein van de parking. Lydie: voor 
2018 is een grondige herstelling gepland. In januari worden de putten bijgevuld.  
-Ann Smeets: de fluovestjes voor de school zijn gedrukt. Na de kerstvakantie volgt de 
bestelling van extra bestelde vestjes door ouders. Ann Cox: misschien kunnen we bij de 
bijbesteling ook nog vestjes voor de leerkrachten bestellen. 
Rik vult aan: school participeert ook aan de actie van Sam de verkeersslang. De 
fluovestjes werden de eerste dagen actief gedragen. Enkele weken later is dat al veel 
minder. Dit is weer onder de aandacht gebracht door meester Rik. Marijn geeft aan: de 
fietsers dragen wel goed hun fluovestje.  
-Anniek: soepmoment: laatste soepmoment was er 15 liter soep over. Is er te veel 
besteld? Sommige klassen hebben bij het vorige soepmoment geen extra soep gekregen 
omdat ze alles al hadden opgeruimd bij de tweede soepronde. 
Inschatting is dat 50 of 55 liter voldoende is. Tot nog toe werd 60 liter besteld. 
Volgende soepmoment is op 15 december. De soep kan dan niet bij de Kids besteld 
worden.  
Meester Rik en juf Lydie zullen An Strick en Sabien helpen bij het volgende soepmoment 
om 11.30u. Uitzonderlijk zal de Vossenberg dan geen soep krijgen. 
-Ann Strick: de ervaring is dat leerkrachten snel op hun mail reageren. Dit is prettig als 
ouders. Ann heeft een warme oproep dat leerkrachten zeker ook  hun grenzen hierin 
mogen aangeven. 
-Ann Strick: bij de cadeautjes die op de kermis van de school worden uitgedeeld, was veel 
snoep als prijsje. Misschien dit volgend jaar beperken. 
-Ann Cox: lijst met helpende handen is nog niet compleet. Lieve geeft dit nog door aan Jo. 
Tweede leerjaar moet nog bijgevoegd worden. Op de boekenbeurs waren en ouders van 
de kleuters. Dat was fijn. Vraag is of deze ouders bijvoorbeeld ook willen toegevoegd 
worden aan de lijst.   
-Sabien: pieten van de Catharina-school vonden het prettig bij ons op school. Deze ruil 
kan volgend jaar ook plaatsvinden. 
-Sabien: Renaat Roeckaerts geeft aan dat er op de facebook pagina van de Unie 
Godsheide ook reclame kan gemaakt worden voor activiteiten van de school.  
Lydie: er is een uitnodiging voor elke inwoner van Godsheide voor een vergadering 
georganiseerd door de stad over de toekomst van Godsheide. De school heeft zich 
verontschuldigd. Eén van de thema's gaat over het delen van lokalen. Dit is voor de school 



wel relevant. Rik gaat zelf, Sabien probeert ook te gaan.  
-Marijn: op de website van de school staan aantal zaken die niet kloppen. Lydie geeft aan 
dat dit al doorgegeven is, aanpassingen verlopen moeizaam. Lydie zal de 
verantwoordelijke hiervoor hier nogmaals op attenderen. Lydie kan enkel in de agenda op 
de website werken.  
Bart wil de pagina van de ouderraad aanpasen als we de login hebben.  
Lieve kijkt mee naar de website 
-Lieve: Schrijven van stukjes voor het Belang van Limburg is dt jaar nog niet gelukt. Marijn 
wil stukjes schrijven. Lieve zal foto's blijven maken.  
 
Nieuwbouw 
De Buidelberg lijkt afgehaakt te hebben voor samenwerking. Het concept van een 
inclusieve school kan eventueel voortgezet worden door een samenwerking met de Berk. 
Hierover zijn enkel nog verkennende gesprekken geweest. 15 december volgt hierover 
een besluit. Het plan de school zal in januari ingediend worden. Als De Berk niet 
participeert, zal de school iets kleiner zijn. De optie om de zaal in het ontmoetingsentrum 
te betrekken blijft een optie voor de toekomst.  
Gebouwelijke uitbreiding van de school kan pas een 15-tal jaar later, tenzij een andere 
partner de gebouwen bouwt.  
 
 

3. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering 
 
goedgekeurd 
 
N.a.v.:  Formulieren voor de mutualiteiten op voorhand voor elke leerling invullen is voor 
de school niet evident omdat er verschillende mutualiteiten zijn.  
Sandra zal wel een toevoeging doen in de brieven voor muzeklassen en zeeklassen op 
ouders attent te maken op de vergoeding die bij de mutualiteit kan aangevraagd worden.  
 
Nav: Lydie krijgt snel reactie van Minder Hinder als zij reacties van ouders doorstuurt.  
 
 

4. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 
4.1 Boekenbeurs 
 
Boekenbeurs is prettig verlopen 
Opbrengt was 3.250 euro. 
Indruk was dat er minder nieuwe boeken waren. Hier is geen reactie op gekomen van 
ouders. De reden is nagevraagd bij Baeckens Books: er wordt gewerkt met vaste 
pakketten.  
Combinatie met opbouw van de kwis is goed verlopen 
 
 
        4.2 Kwis 
 
Goed verlopen, fijne samenwerking. 
Opbrengt was in de lijn van vorig jaar. 
Probleem is dat het aantal ingeschreven ploegjes beperkt was. 
Feedback van deelnemers was goed, deelnemers vonden de kwis soms wel moeilijk. 
Ideeën voor volgend jaar:  



-kwis voor ouders samen met hun kinderen 
-achtereenvolgens een kwis voor leerlingen van de verschillende graden met een bar voor 
de ouders die mogelijk op de een of andere manier ook kunnen participeren. 
Rik geeft aan: er was ooit een familiekwis in Diepenbeek 'de slimste familie van 
Diepenbeek'. Hier was een heel beperkte opkomst.  
 
Naar aanleiding hiervan ontstaat overleg over voor- en nadelen van activiteiten waar 
kinderen naartoe kunnen komen en waar geld gevraagd wordt. Enerzijds is financiële 
opbrengst één van de doelstellingen. Anderzijds moeten we ervoor waken kinderen uit te 
sluiten van deelname.  
 
 
Bredere discussie 
–blijft het streven om diverse 'kleine' activiteiten te doen of kan er ook gekozen worden 
voor één grote activiteit waar iedereen aan bijdraagt en die een grotere opbrengst heeft 
(denk bijvoorbeeld aan circus) 
 
 

4.3 Sint 
 
Kan in dit budget bespaard worden? 
Leerkrachten kopen bewust hun speelgoed aan. Kleuterjuffen hebben via een ouder  ook 
leuk speelgoed gekregen. Als leerkrachten voor alle kinderen iets leuks willen kopen, is 
het budget niet heel ruim. 
Mogelijk kan gewerkt worden met een spelotheek waar alle klassen gebruik van kunnen 
maken.  
 
Afhankelijk van de inkomsten van de ouderraad moet volgend jaar begroting gemaakt 
worden en keuze gemaakt worden of dit bedrag kan gehandhaafd worden.  
 
Rik: Hoeveel wordt door de ouderraad besteed aan de sint? Rekensom: ongeveer 2400 
euro. 
 
 
 5. Komende activititeiten 
 

5.1 Kerstfeest 
 
Ann Strick:  
Locatie: Malpteruus 
In klein zaaltje komt de tentoonstellingsruimte 
In grote zaal  omen tafeltjes om te eten en te drinken 
Buiten komt het wafelkraampje en het kraampje voor witte hotdogs en pensen 
Tuki: heeft een kraampje met warme choco en gluhwein,  
 
Er zal een kampvuur zijn met toezicht.  
Veronique en Gwen hebben aangegeven hout mee te brengen.  
Itek kan gevraagd worden voor paletten.  
 
Belangrijk is om voldoende hout bij elkaar te vinden. 
 
Eventueel kan nog oproep gedaan worden aan ouders om hout mee te nemen.  



 
Rik: kinderen voeren toneeltje op onder het afdak bij de Vossenberg. Vanuit de speelplaats 
wordt dan het bos in gegaan. Dat pad wordt mooi verlicht. Vredeswensen volgen later op 
het pad. Aan het kampvuur wordt geëindigd met liedjes. 
 
Vraag aan iedereen om decoratie voor het aankleden van de zaal mee te brengen.  
 
 

5.2 Brunch 
 
Volgende vergadering 
 
 
 5.3 Schoolfeest 
Datum van het schoolfeest valt samen met scoutsactiviteit.  
Mogelijkheid is om samen met scouts op 26 mei iets te organiseren. Scouts staat hier wel 
voor open.  
 
Rik heeft dit idee van een gezamenlijke activiteit met de scouts al geopperd bij de 
leerkrachten. Hij zal binnenkort opnieuw navraag doen bij leerkrachten hoe hun opvatting 
hierover is 
 
Een aantal zaken die aandacht vragen zijn 
-wat met kinderen die niet vanuit scouts aan school deelnemen. 
-wat met leerliingen die niet bij scouts zijn 
-hoe profileert de school zich voldoende 
-wat met opbrengst 
-verdeling van uren over de dag 
 
Om praktische haalbaarheid in te schatten wordt navraag gedaan bij scouts hoeveel leden 
er ook leerlingen van de school zijn. Belangrijk is dat de school zichtbaar is, maar ook al 
dat alle leden van de scouts makkelijk kunnen mee doen.  
 
Alternatieven 
-andere datum. Dit is moeilijk ivm de combinatie met de communie en drukte van toetsen. 
-schoolfeest op een zondag zou ook kunnen.  
 
 


