
Ouderraad 28 maart 2012 
 
Aanwezig : Marijke – Inne – Veronique–Dirk – Geert - Sabien – Sofie – Linda – Carola– 

Christel - Jos 
 
Verontschuldigd : Patricia -– Bernadette - Ann – Ronny – Inès – Marc –Sandra -  Pascal -  Els  
 
Afwezig  : David– Jo - Marc 
 
Verslag : Carola 
 
 
0. Traktatie 
Dankjewel voor de traktatie : Geert 
Traktatie in april : Ronny ? – Inès ? 
 
1. Varia 
1.1  Vervanging leerkrachten 
Er wordt door ouders gevraagd om bij vervanging van een leerkracht dat de vervangende  
leerkracht even de tijd neemt om zich voor te stellen, en te vertellen, indien mogelijk, hoe lang ze 
de leerkracht zal vervangen. 
Tip : gezien de school in het bezit is van de meeste mail-adressen, kan men misschien hierover 
een mail rondsturen. 
Extra opmerking : een briefje op de deur met vermelding wanneer de directie aanwezig is  
 
1.2 Overlijden 
Christel vraagt wat de precieze regels zijn bij het overlijden van een ouder/grootouder van een 
kind, een leerkracht of een lid van de ouderraad.   Er werd vastgesteld dat er niet altijd hetzelfde 
gedaan wordt voor iedereen en dat kan misschien kwetsend zijn.  Wat wordt er gedaan : een 
kaartje? Gebedswake ? begrafenis?   De ouderraad vraagt nogmaals om bij overlijden ons te 
verwittigen (liefst via mail).  Dan kunnen ook wij een kaartje sturen. 
 
1.3 Verzekering  
Op 26 maart kwam een verzekeringsmaatschappij onze polis inkijken en toelichting en advies  
geven.  Jos laat weten dat de verzekeringsmaatschappij ons liet weten dat we goed verzekerd zijn,  
zonder teveel te betalen.  Een belangrijk punt : als ouders rijden voor een of andere activiteit, 
moet er op voorhand een lijst ingevuld en ondertekend worden.   
Als er nog vragen zijn, magen deze doorgestuurd worden naar Jos. Jos zal deze opnemen met de 
verzekeringsagent.  (misschien ook een oproep doen in het nieuwsmailtje ? ) 
 
1.4 Verjaardag Kathee 
Juf Mie heeft enkele ouders van de ouderraad aangesproken met de vraag of de ouderraad 
financieel kan bijspringen voor een traktatie voor 1 jaar Kathee.   (op 27 april).  Het is echter niet 
duidelijk wat precies de bedoeling is.  Wordt er ook logistieke ondersteuning gevraagd ?    nog 
eens duidelijk vragen wat de bedoeling is tegen de volgende OR.   (Inne-Ronny ) 
 
1.5  Promotie voor de school 
Ingrid laat weten dat ze bezorgt is over de leerkrachten die het blijkbaar erg vinden dat er geen 
kinderen na de krokusvakantie gestart zijn in de hoofdschool ?   
Jos laat weten dat de  directie bezig is met een promotiecampagne voor onze school. 



1.5  POLO’s 
Ingrid vraagt nogmaals vriendelijk, maar met enige aandrang, dat degene die zijn/haar polo nog 
niet betaald heeft, dit zo snel mogelijk te doen.  Dank u ! 
 
1.6 Integratieavond 
Tijdens de integratieavond van het 1e leerjaar is er verschillende keren de term “zwakke” 
kinderen gebruikt.  Sofie merkt op dat we hier best mee opletten en andere termen proberen te 
zoeken die het positieve benadrukken.  (visie school = talent van elk kind naar boven halen) 
 
2. Goedkeuring verslag. 
Verslag van 01 maart wordt overlopen en goedgekeurd.  
Mag op de website  Jo 
 
3. Finandiele toestand 
Het mosselfeest sluit af met 2.875 € winst !! 
Carnaval met 134 € winst (koffie en jenevertjes) 
Kwis met 1.716,83 € winst !! 
 
4. Voorbije activiteiten 
4.1 Carnavalstoet 
Was leuk en mooi verzorgd : proficiat aan de leerkrachten en de kinderen. 
 
4.2 Soep 
Soep was lekker ! De bedeling is zeer vlot verlopen. 
Volgend jaar herhalen ?  Vragen aan de kinderraad ? 
 
4.3 Kwis  
Alles is goed verlopen.  Mooie opbrengst ! 
Enige minpunt was de afbraak : tekort aan helpende handen (min. 10 personen nodig !) 
Misschien best op voorhand vragen; misschien aan de scouts of kwissende mannen. 
Opmerking aan alle ouderraadleden : best niet aan de toog gaan hangen met de OR-polo als er 
externen aan het helpen zijn.   
Verbeterpunten naar volgende editie toe :  
- extra toog voor sterke bieren + extra frigo 
- geen chocolade 
- kwis iets gemakkelijker maken  
- de kwis mag ook niet te lang duren  
- eerst ouders, dan prof-kwissers inschrijven… 
 
5. Komende activiteiten 
5.1. Koffie op 30/03 
Dirk, Christel, …. Ingrid heeft “neen, ik kan echt niet” gezegd.  Bravo !!!  
 
5.2.  Kids Party 
Dank u Sabien voor de mooie affiche !! 
Flyer + brief “Top 3 + helpende handen” zijn verdeeld. 
DJ + ballonnenman + grime zijn vastgelegd. 
Ploegje Kids Party doet de verder voorbereidingen.   
De takenlijst gaat rond en wordt ook nog eens per mail verstuurd. 
Kunnen enkele leerkrachten komen helpen ?  dit zou handig zijn op posten als “security 
uitgang” + “nooduitgang” + “Buitenwipper jeugdhuis”.  Zij kennen de kinderen 



 
5.3.  Communnie op 17/05 
Linda en Bernadette doen de voorbereidingen.  1e week na de paasvakantie gaat het briefje mee 
met de kinderen van het 2e leerjaar.  Ouders (van het tweede lj) worden gevraagd te komen 
helpen. 
Marijke vraag een offerte aan voor schotels.  Marijke 
 
 
5.4. Schoolfeest 
Nieuwe datum : 3 juni. 
Inne stuurt doodle om werkgroepje samen te stellen   Inne 
 
 
6. Werkgroepen 
6.1 Enquête  
=> nieuwe doodle werd verstuurd door Inne ! Datum werd echter nog niet vastgelegd 
6.2 Inhoud  
=> Sofie & Linda hebben brengen volgende puntjes : 
- suggestie aan de leerkrachten : op de rapporten van de kinderen een kadertje voor de ouders 
“wenst te bespreken”.  Dit kan dan eventueel ingevuld worden en dan kan de leerkracht dit 
voorbereiden. 
- iedere maand een spreuk publiceren in het nieuwsmailtje en deze ook ophangen in de glazen bak 
aan de poort.   
- idee : ipv een fotokalender een spreukenboekje maken.  (kinderen helpen hierin mee !!)    
 
 
 
8. Schoolmailtje/website 
- De tweede editie van het schoolmailtje was weer tof !! 
- misschien nog eens bekijken hoe de lay-out aantrekkelijker gemaakt kan worden.  Is nogal 
chaotisch. 
- Teksten insturen :  
 iedereen wordt gevraagd om na te denken over items en de teksten hiervan naar carola te 
sturen.   
Sofie maakt een tekstje en/of spreuk Sofie 
Carola verzamelt alles en stuur door naar Jos Maex.  (voor 10/05) 
Er wordt opgemerkt dat de site niet meer up-to-date is.  Hier moet dringend iets aan gedaan 
worden !!!  Inne vraagt na. 
 
9.  Mededeling van de directie 
Gen mededelingen. 
 
 

Volgende vergadering : donderdag 19 april om 20u30. 


