
Verslag ouderraad 7 september 2017 
 
Aanwezig: Sabien, Ann Cox, Lydie, Anneke, An Strick, Evi, Veronique, Marijke, Jim, Ann 
Smeets, Lilianne, Liesbet, Ines, Marijn, Rik, Hilde. 
 
 
 

1. Traktatie 
 
Jim en Anneke: dank je wel! 
In oktober trakteren: An Smeets en Sabien 
 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
 
varia 
 
- Sabien: Kas is graag op tijd in de klas 
Project: 1 week extra aandacht voor op tijd komen in de klas (8u30) adhv puzzelstukjes. 
Vorig schooljaar hebben de kleuters hieraan deelgenomen. Dit schooljaar wordt het 
doorgetrokken naar de hele school (kleuter en lager).   
- Sabien: Hoe zit het met de hoodies/ontwerp -> mr Rik volgt dit op ("komt in orde") 
- samenlevingscode is in opbouw. Juf Lydie heeft de klusjesmannen gevraagd om te 
komen installeren.  
- verloren voorwerpen: zijn op het einde van vorig schooljaar uitgestald, en op de kijkdag. 
Wat is blijven liggen, is naar Bethanië gebracht. 
- schoolnieuwtje: moet dit nog blijven bestaan -> unaniem "nee" 
-  uitlenen van de kassa: wordt gevuld meegegeven maar niet steeds terug aangevuld 
(voornamelijk ifv kleingeld) -> duidelijke afspraken over maken bij uitlenen 
- schoolraad: dit schooljaar door Evi, Lilianne en An Cox 
- kalenders 1ste lj (vanuit Klasse) -> is gratis voor de lln -> worden besteld door Evi 
- het schooljaar is begonnen en ook de luizen hebben hun intrede gedaan -> betreffende 
klas en hele graad is per mail geïnformerd 
- Tip voor de speelplaats: leg materiaal klaar voor de lln zodat ze er zelf mee aan de slag 
kunnen (bv houten blokken, ...) 
Opmerking lkn: ook gedaan in verleden maar teveel misbruik, fout gebruik van materiaal, 
... Gevolg: niet meer 
- Aansluitend: op 28sept (13u30-15u) is er in Bokrijk een kijkmoment betreffende "een 
groene speelplaats". Dit is een project van de provincie Limburg. Mr Rik gaat een kijkje 
nemen (inspiratie opdoen). Ouders zijn ook mee uitgenodigd. 
-  Project Vlaamse Overheid: fruit/groenten/melk -> gedurende 10we 1 portie per ll, gelinkt 
aan een educatief project 
Opmerking: kostprijs? 
          initiatief moet ook vanuit de ouders komen (gezond, gevarieerd eten) 
Wordt nagekeken 
- Veronique zal dit schooljaar steeds wat later zijn owv werkuren. 
- pijlen verkeersroute -> in ontwerp 
- mr Rik: onder het afdak staan nog dozen verf -> nakijken zodat mr Rik kan opruimen 
(containerpark) 
 
Nieuwbouw 
 



- Plannen worden ingediend bij Agion (voor december 2017) ifv financiering 
- Uitnodiging vanuit school en bouwcel: woensdagvoormiddag 20 september 2017 
 * samen nadenken over een "brede school" 
 * verschillende partners zijn hiervoor uitgenodigd -> bij deze ook de ouderraad.  
 Interesse? 
 * Opmerking: ouders zijn ook werken. Is dit een goed moment? 
   Lydie: al bevestiging gehad van enkele verenigingen 
 
Team 
 
- Kleuters: 
   * K1: Juf Mie -> 2.5 - 3 jarigen 
   * K2: juf Monique -> 4 - 5 jarigen 
          -> in de namiddag wordt er samen gewerkt met 1ste lj (groepjes) 
   * Juf Agnes -> in ziekenverlof -> wordt vervangen door juf Kaat  
             = extra ondersteuning (ook in de Vossenberg) 
  Extra: Juf Monique heeft de turnzaal ingericht als klas K2. De kleuters gaan nu turnen in                    
             het ontmoetingscentrum (om de 2 weken). 
  
- Lager: 
 * 1ste lj:Juf Chris (wordt vervangen door juf An) en juf Christine 
  * 2de lj: Juf Marleen en mr Jos 
 * 2de graad: Mr Wouter (wordt vervangen door mr Joachim) en juf Els 
 * 3de graad: juf Martine en juf Mieke en mr Rik  
 
                       
 

3. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering 
 
goedgekeurd 
 
 

4. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 
4.1 Werkdag (eind augustus) 
 
Zeer weinig opkomst vanuit de ouderraad, ondanks dat deze datum eind juni was 
vastgelegd. 
Algemene vraag: reageer als je erbij kan zijn en ook als het je niet lukt! 
Werkdag wordt opnieuw ingepland dit schooljaar -> april 2018 
 
 
4.2. Kijkdag 
 
Grote opkomst en alles is goed verlopen. 
Aanwezigheid ouderraad met sapjes -> + 
Opmerking:  
- wat als ouders niet aanwezig kunnen zijn. Wanneer worden zij dan op de hoogte 
gebracht van de klaslijsten? 
Voorstel: 
- klaslijst (onder voorbehoud laatste wijzigingen) mailen na kijkdag -> ok voor directie 
 



4.3 1ste schooldag 
Leuk gedaan 
Aanwezigheid ouderraad met koffie -> kannen op voorhand gemaakt + (dank u Jim) 
Volgend schooljaar (sept 2018) -> Jim vragen als "special guest"  
 
 

5. Komende activiteiten 
 
5.1 Infoavonden 12sept en 14 sept 
Werking ouderraad en helpende handen duiden -> info wordt nog gemaild 
 
5.2 Ouderfuif 14okt2017 "after-summer party" 
Ploeg is nog op zoek naar attributen -> als kan en mag 
Werklijst volgt 
Opmerking Jim: opvolger(s) gezocht 
 
5.3 Boekenbeurs 24nov2017 
Opmerking Lydie: er komen nog dakwerken van grote zaal (ca half oktober) 
 
5.4 Kwis 25nov2017 
Taken worden opgesplitst -> kwis/vragen en catering 
Hulp van lkn wordt gevraagd 
 
 6. Kalender 2017-2018 
 
Functies 
Website beheer -> Anneke 
Opmerking Lydie: website wordt vernieuwd 
 
Opvolging van penningmeester -> nog steeds op zoek naar opvolger 
 
Kalender 2017-2018 
 
- activiteiten van Vossenberg toevoegen -> activiteiten zijn meestal gesloten (enkel voor 
Vossenberg). Toevoegen gaat enkel zorgen voor verwarring. Dus niet doen. 
- het blijft moeilijk om werklijsten gevuld te krijgen.-> ook weinig respons vanuit helpende 
handen 
Hoe verder aanpakken?  * extra ploegje "helpende handen" 
    * directie mailt helpende handen 
    * aanbod aanpassen -> niet de hele activiteit laten vallen 
          -> aanbod verminderen bv zwaardere  
        bieren stoppen, eten uitbesteden, ...  
- Sabien mailt aangepaste kalender 
 
 
 


