
Ouderraad 19 april 2012 
 
Aanwezig : Inne – Veronique–Dirk – Geert -– Sofie – Linda – Sandra - Pascal - Marc - 

Bernadette - Inès – Ronny - Carola  
 
Verontschuldigd : Christel – Marijke- Sabien- Patricia - Ann –Els  
 
Afwezig  : David – Jo  
 
Verslag : Carola 
 
 
0. Traktatie 
Dankjewel voor de traktatie : Pascal, Ronny en Inès 
 Traktatie in mei : jarigen van mei : Jo en Ann , laten jullie me iets weten? 
 
1. Varia 
1.1  Fijne mededeling 
Pascal is papa geworden, Ann is mama geworden en meester Jos is vake geworden. 
Een dikke proficiat van de hele ouderraad ! 
 
1.2  Minder fijne mededeling 
Geert stopt eind dit jaar wegens tijdgebrek.  
Marc stopt eind dit jaar wegens verhuis. 
 
1.3 Agenda  
Er wordt gevraagd om de agenda nog even opnieuw door te sturen met alle nieuwe data tot het 
eind van dit schooljaar  Inne 
 
1.4 Oudercontact kleuters 
Er wordt opgemerkt dat 1x per jaar oudercontact bij de kleuters echt wel weinig is.  Ronny merkt 
op dat de ouders altijd vrij zijn om een afspraak te maken met de juf, maar dit is toch nog anders 
dan een vastgelegd oudercontact.  Ronny kijkt naar een oplossing voor ouders die weinig aan 
school kunnen komen. Ev. op de hoogte houden via mail, …     Ronny 
 
1.5  Brief CLB contract 
Ingrid heeft een brief ontvangen van de VCOV, waarin de OR wordt geïnformeerd over het CLB 
contract.  De brief vermeldt alle afspraken tussen de school en het CLB. Als iemand deze wil 
nalezen, kan je die opvragen bij Inne. 
 
1.5  Secretaressendag 
Sandra kreeg vandaag een boeketje om haar te bedanken voor alles wat ze voor de OR deed en 
doet.  Ook ik krijg een bloemetje !!  Totaal verrast, maar heel blij   Merci allemaal ! 
 
1.6 Bezorgde ouder 
Ingrid ontving een telefoontje van een ouder die bezorgd is over “de laksheid van de school”.   
- rapport van het 6e leerjaar zat nog steeds niet in de boekentas 
- geen communicatie rond de 2-daagse ontvangen 
- ontevreden over het nieuwe evaluatiesysteem voor vooral de 2e graad  
- ongerust of het 6e de eindtermen wel gaat halen. 



De ouders rond onze tafel delen de mening van deze ouder niet. 
Ronny stelt voor om de ouder aan te raden om met hem te komen praten !! 
 
2. Goedkeuring verslag. 
Verslag van 29 maart wordt overlopen : 
- 1.1 briefje op de deur van de directie = nog doen Ronny 
- 1.2 richtlijnen bij overlijden : er wordt door de school een kaartje gestuurd, verder zijn er geen 
afspraken. 
-5.3 offerte schotels : Marijke laat weten dat dit 105€ kost.  Aankoop wordt goedgekeurd. 
 
Verslag wordt goedgekeurd.  Mag op de website  Carola 
 
3. Mededelingen van de directie 
Er zijn geen mededelingen 
 
 
4. Finandiele toestand 
4.1  De maximumfactuur wordt verhoogd.  Meer info : zie bijlage 
 
 
5. Voorbije activiteiten 
5.1. Koffie op 30/03 
Was OK. 
Opmerking : als het koffiemachine geleend wordt, gelieve dit ook PROPER terug te brengen. 
 
 
6. Komende activiteiten 
6.1. Kids Party 
Alles = geregeld.   
 
6.2. Kathee 1 jaar 
27/4 worden Kathee gevierd.  In de voormiddag krijgt iedereen cake en een drankje, namiddag is 
er feest : muziek, zingen, ….  De ouderraad moet niet helpen. 
 
6.3.  Communnie op 17/05 
De briefjes naar de ouders van het 2e zijn vertrokken.  De eerste vergadering is op 26/4. 
Ingrid vraag nog na of de zaal op 16/5 al vrij is om alles te kunnen klaarzetten  
De mis is om 9u30. 
 
6.4. Schoolfeest 
Nieuwe datum : 3 juni. 
Inne stuurt doodle om werkgroepje samen te stellen   Inne 
Formule = de school wil het verhaal van Kathee brengen.  Met allerlei activiteiten gelinkt aan één 
van de 5 thema’s.   De leerkrachten staan in voor deze activiteiten.  De ouderraad staat in voor de 
catering. 
Ingrid informeert bij de BBQ-man ? 
 
7. Werkgroepen 
7.1 Enquête  
=> nieuwe doodle werd verstuurd door Inne !  



We zouden dit toch nog graag doen voor het einde van het schooljaar.  Deze informatie kunnen 
we het volgend schooljaar gebruiken. 
 
7.2 Inhoud  
=> Sofie & Linda brengen volgende puntjes : 
- oudergesprek : ze zoeken naar ideetjes om de betrokkenheid van de ouders te verhogen. Door 
bijv. meer gerichter te werken dmv voorbereidende briefjes (een vragenlijst die zowel de ouder, 
de leerkracht als het kind invult en dat dan met elkaar vergelijken) 
- meerdere acties worden nog uitgewerkt voor het schooljaar 2012-2013 
 
Opmerking van Sandra : het zou fijn zijn als geldacties gegroepeerd worden per familie. 
 
7.3 Verkeer 
- het 6e leerjaar doe mee aan het fietsexamen 
- van 2 mei tot 9 mei = fietsenslang  
Inne start opnieuw het groepje verkeer op via doodle   Inne 
 
8. Schoolmailtje/website 
8.1 Schoolmailtje :  
Voor de volgende editie : 
- Sofie maakt een tekstje en/of spreuk Sofie 
- Inne maakt een tekstje over de kwis Inne 
- Carola maakt een tekstje over de Kids Party Carola 
- Nog eens een oproep voor nieuwe leden  Carola 
- Agenda mei/juni  Carola 
 
Carola verzamelt alles en stuur door naar Jos Maex.  (voor 10/05) 
 
8.2. Website : 
Ik (Carola) heb alles nog eens doorlopen en zoveel mogelijk aangepast. 
De website is nu ongeveer terug up-to-date. 
Ik wil dit nog doen tot het einde van dit schooljaar.  Wie neemt dan de fakkel over ? 
 
 
 

Volgende vergadering : donderdag 3 mei om 20u30. 


