
Verslag ouderraad novembert 2017 
 
Aanwezig: Sabien, Lydie, Ann Smeets, Marijke, Evy, An Strick, Ann Cox, Jim, Monique, 
Rik, Liesbet, Stefanie, Gwen, Lieve, Mariijn, Veronique 
 
 
 

1. Traktatie 
 
Ann Smeets en Gwen: dank je wel 
December Liesbet en Lieve 
 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
 
varia 
-Stetanie, mama van Warre in de Vossenberg, welkom als nieuw lid! 
-Stefanie: is er een facebookpagina van de ouderraad? Sabien: er is een besloten groep. 
Daarnaast is er een open pagina waar de affiches van de evenementen op komen. 
Ouderraad is hierin weinig actief.  Stefanie heeft de ervaring dat dit wel reclame kan 
opleveren.  
-Ann Smeets: hesje voor de kleuters met rits. Prijs voor 100 hesjes met bedrukking in één 
kleur op één locatie, 634 euro inclusief BTW.  
Sabien maakt een logo voor de bedrukking van Kathee en het vosje van de Vossenberg. 
Voorstel is om ouders te laten deelnemen aan een groepsaankoop. Dit via een mail die 
Sandra kan verspreiden. Ann Smeets en Ann Cox pakken dit op.  
Meester Rik: school heeft heel jaar aandacht voor verkeer. Vandaag is de start van de 
tweede fase van Sam de verkeersslang. Dit gaat over veiligheid in het verkeer door het 
dragen van fluovestjes en het dragen van een helm.  
-Marijke: hoodie is mooi 
-Marijke: oproep voor nieuwe leden voor het ploegje financieel. Dit is belangrijk omdat 
Marijke en Ines beiden volgend jaar niet meer bij de ouderraad zullen zijn. Gwen, Liesbet 
en Ann Cox hebben interesse om dit te doen.  
-An Strick: er rijdt nu weer een bus in twee richtingen in de straat. Alle bussen rijden nu in 
twee richtingen door de straten.  
-An Strick: nav het verdelen van flyers voor het voetballen kwam het thema gender-
vooroordelen op. Vraag is of daar op school ook aandacht voor is. Lydie geeft aan dat dit, 
zeker ook vorig jaar, onder de aandacht is geweest 
-Rik: kinderen zijn enthousiast over de hoodies. Ze zijn veel gedragen door de kinderen. 
Vraag is om alle kinderen hun hoodie nog een keer te laten meebrengen voor de 
bedrukking met de namen. 
-Marijn: scouts maakt ingevulde formulieren om als ouder een bijdrage te vragen aan de 
mutualiteit. Mogelijk kan de school dit ook aanbieden voor de muzeklassen en zeeklassen. 
Dit zou een handige dienst zijn voor de ouders.  
-Liesbet: positieve reacties over de muzeklassen en zeeklassen. Dank je wel voor de inzet 
van de leerkrachten!!!  
-Liesbet: websitte gedeelte van de ouderraad is niet meer actueel.  
Jo geeft aan dat hij sinds de vernieuwing van de website niet meer thuis is in de huidige 
werkwijze. Sowieso moet deze taak volgend jaar aan iemand anders overgedragen 
worden omdat Jo volgend jaar niet meer in de ouderraad zal zijn.  
Anneke en Bart zijn nu niet aanwezig, maar hebben eerder aangegeven dit te willen doen. 
-Lydie: budget voor sinterklaas? 



Sabien: 150 euro per klas. 
-Lieve: Muzeklassen en blog van muzeklassen waren super.   
-Lieve: individuele oudercontacten in november met aandacht voor het welbevinden van 
het kind zijn elk jaar prettig moment van contact met juf/meester. 
-Gwen: komt er nog een nieuw circus? Er is wisselend enthousiasme. Het was een 
geweldig evenement, maar het vroeg ook veel inzet van leerkrachten en ouderraad.  
-Rik: dit jaar is er een schoolfeest. Het opzet hiervoor is in overleg.  
-Sabien namens Anniek: er zijn bedankje gemaakt voor de helpende handen. De voorraad 
hiervan ligt in ons kot. Als de vooraad op is, graag een seintje aan Anniek, dan kunnen er 
nieuwe gemaakt worden. Jim zal dit met terugwerkende kracht bezorgen aan de helpende 
handen die geholpen hebben bij de ouderfuif.  
-Pieten voor Catharina-school op woensdag 6 december. Lieve, Gwen, Sabien. 
-Ann Smeets: bakken op de speelplaats zijn vuil. Er staan er te weinig en de naam van de 
klas staat er niet meer op. Bakken zijn gekocht. Stagiaire van Sandra zal dit in orde 
brengen 
-juf Hilde en juf Annemie zijn ziek. Zij krijgen een kaartje namens de ouderraad.  
 
Nieuwbouw 
Er is een gesprek met de Ukkies geweest waarin samenwerking besproken is. Volgende 
week wordt pedagogisch plan verder besproken. Ook financieel wordt het plaatje nu 
gemaakt.  
Plan zal ten laatste eind januari ingediend worden.  
 
 

3. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering 
 
goedgekeurd 
 
 

4. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 

4.1 Ouderfuif 
Het was een geslaagde fuif met mooie aankleding in de zaal 
Er was een beperkte opkomst. Er is dit jaar een financieel tekort van meer dan 200 euro. 
De opkomst wisselt van jaar tot jaar.  
Het oorspronkelijk doel om elkaar als ouders en als leerkrachten informeel te ontmoeten 
wordt niet echt ingewilligd. Het blijft voor de ouders van de ouderraad wel een fijne 
activiteit  
Opties:  
-andere periode van het jaar? 
-alternatief? Resultaten brainstorm: 
Andere ouderraden organiseren soms ook een optreden. Mogelijk trekt dit meer mensen.  
De opkomst op een fuif van een leerling van het zesde leerjaar was een groot succes. 
Misschien trekt dergelijk concept meer mensen? 
 
Jim draagt het stokje over aan An Strick  
 
 

5. Komende activiteiten 
 

5.1 Boekenbeurs 
De voor bereiding loopt. Joaquim en de Vossenberg hebben een lijstje gestuurd. Verder 



hebben leerkrachten hun voorkeuren nog niet laten weten. 
Budget per leerkracht is 50 euro, of per klas 70 euro.  
Er wordt één boek voor elke klas opzij gelegd voor in de Sintmand. 
Er wordt weer gewerkt met een wensenlijstje dat de kinderen kunnen maken. 
Lydie geeft aan Marijke door in welke volgorde de klassen de boekenbeurs komen 
bezoeken. 
Er wordt onder de ouders van de kleuters gevraagd voor extra helpende handen.  
Opbouw is arbeidsintensief.  
Afbraak van de boekenbeurs en opbouw van de kwis aansluitend aan elkaar plannen. 
 

5.2 Kwis 
Belangrijkste prioriteit is het oproepen voor ploegjes.  
Werklijst is al grotendeels ingevuld.  
Er zijn tot nog toe maar een achttal ploegen ingeschreven. Streven is om een twintigtal 
ploegen te verzamelen. 
Oproep aan iedereen om nog veel mond-aan-mond reclame te maken 
Dinsdag 21 november wordt besloten of de kwis al dan niet doorgaat.   
  
  
 5.3 Kerstmarkt 
Nieuw concept: gezellig samen zijn rond een kampvuur staat centraal.  
Voorstel is om de naam te veranderen. 'Markt' dekt nu de lading niet meer. 
Datum en locatie: donderdag 21 december in Malpertuus van 17.30u tot 19u. 
Eén zaaltje kan tentoonstellingsruimte zijn, in de grote zaal staan sta-tafels en kraampjes 
met eten. Buiten zal een kampvuur zijn met bankjes rond en zullen de leerkrachten een 
activiteit organiseren. 
Veiligheid van het kampvuur vraagt nog aandacht. 
Marijn maakt een werklijst. 
Hout voor het kampvuur: hiervoor wordt oproep gedaan aan de ouders. 
Kerstdecoratie kan bij de opbouw meegebracht worden. 
Goed doel: de laatste jaren werd een vast bedrag gedoneerd. Echter, de vraag is of dit 
gezien de financiele situatie de laatste jaren nog haalbaar is. Tuki heeft de mogelijkheid 
om koekjes te verkopen. Een verdere gift aan een goed doel kan later nog bepaald 
worden. 
Er wordt dit jaar met bonnetjes gewerkt.  
Rik: hoe de betekenis van Kerstmis integreren. Leerkrachten gaan hier nog over samen 
komen. 
Sabien maakt flyer 
 

5.5 Ploegje verkeer 
Sabien stuurt mail aan Anneke ivm pijlen die de stad gaat maken voor de verkeersroute.  
 
 
 


