
Verslag Ouderraad 4 september 2014 
 
Verontschuldigd: Jo, Sandra, Pim en Bart 
Aanwezig : Jim, Sven, Sofie, Marijke, Juf Marleen, Juf Els, Els G, Els S, Juf Lydie, 
Pablo, Inne, Ann, Inès, Lieve, Veronique, Sabien. 
Nieuwe leden van de ouderraad: An (mama van Oona en Kobe) en David (papa van 
Liv en Arvid) 
 

0) Traktatie: door Sabien en Jim, dank je wel. In oktober trakteren Sofie en 
Veronique 
 

1) Varia en mededelingen van de directie: 
 
1.1 Luc is nieuwe directeur samen met Lydie. 

Lydie is aanspreekpunt in Godsheide. Luc en Lydie werken ook 
beiden in De Hazelaar. 
Overzicht van wie wanneer aanwezig is, komt in school te hangen. 
- Zakelijk: Lydie 
- Pedagogisch: Luc 
Voor alle duidelijkheid, dit is niet strikt gescheiden. 
 
Klassen: van 9 naar 7 klassen 
De 5 kleuterklassen hebben ze niet kunnen behouden, wel de 5 
leerkrachten. 
Ze willen in de hoofdschool langzaam aan naar een systeem waar 
alle leeftijden samen zitten (zoals in de Vossenberg) 

 
1.2 Praktische info: 

Afhaalmomenten, verloren voorwerpen, opvang wie wat wanneer … 
Duidelijk communiceren naar de ouders bij het begin van het 
nieuwe schooljaar. 
 Inne bezorgt Lydie een lijst van de besproken onderwerpen. 
 

1.3 Sinterklaas: hoofdschool 4/06 
       Vossenberg 2/06 of 5/06 (nog af te spreken) 
Sint en Piet: Wij gaan naar Catharinawijk en andersom. 
KHLim pieten komen niet. 
 

1.4 Info avond: Kleuters 11/09 Els G. 
      1ste lj 11/09  Sabien, Lieve en An 
       2de lj 08/09  Ann, Inès en Els G. 
       3de lj 10/09  Marijke, Jim  
       4de lj 10/09  Sabien en Els G. 
       5de lj 11/09  Els, Marijke en Sofie 
       6de lj 11/09  Inne 
 Inne maakt “spiekbriefje” met info die wij graag delen met de 
ouders, vanuit de ouderraad 

   
1.5 Raam kapot, gevaarlijk Lydie : Tijdelijk afplakken, wordt hersteld. 
1.6 ICT werkgroep = Bart en Jo van de ouderraad en Rob. 



Ook nog ondersteuning en samenwerking met leerkrachten. 
Aanspreekpunt van de leerkrachten  Lydie laat dit weten 
 

1.7 Vossenberg: probleem van middagtoezicht 
     iemand binnen KT scholengroep moet nog 3u doen maar wil niet 
 ‘s middags (vakbond erbij gehaald) 
     Vrijwilligers bevragen (liefst donderdag en vrijdag) ! 
 

1.8 Bakken voor koekendoosjes : nieuwe labels nodig en eventueel  
nieuwe bakken  Ploegje logistiek 
 
 

1.9  Bekend maken van Lydie en Luc (misschien met foto) 
1.10 Nieuwe picknick tafel voor de Vossenberg  Ploegje Logistiek 

 
 

2) Vorig verslag 
2.1 Nieuwe plastieken kannen voor water (kleuters). Bekers voor water (kleur 
1)  bekers voor soep (kleur 2)  Inès : Action. 
 
2.2 Vrienden van de basisschool vertegenwoordigers OR Pablo en Inès 
       Schoolraad: Sofie en Jo  
 
2.3 Marijke vraagt ‘grijpertjes’ voor vuil op te pikken aan de stad. 
 

3) Financieel: geen wijzigingen 
 

4) Voorbije activiteiten:  
4.1 Etentje einde schooljaar was erg leuk.  

Dit jaar gaat Inne (= afzwaaier) dit organiseren op  12 juni om 19u. 
 4.2 BBQ 6de lj: te weinig groenten/ voldoende vlees 
  Receptie: formule aanhouden 
 4.3 Aftelmoment: OK 
 4.4 Kijk-dag: kijkdagen hoofdschool ophangen in Vossenberg. 
 4.5 1ste schooldag: belangrijke dag, het was een beetje triestig. ‘IETS’ mag 
  er zijn. Meer aandacht aan besteden… 
  Iedereen was mooi verkleed. Super! 
  Muziekinstalatie werkte niet goed. 
  Werkgroep vanuit school? 
 
5) Planning 
 

5.1 Werkgroepen 
  
 Ploegje Verkeer :  
  Wie ? Marijke, Els G., Bart, Inne en Els S. 
  Wat ? 

- actie ondernemen ivm schoolrouteroute 
- De Lijn: Els G. vraagt na 
- Banner voor rij-richting. Juf. Els vraagt aan eigenaars Gelders. 



- Verven van de drempel voor 31/12 
- Snoeien van haag voor poster (werklijn Hasselt)  Marijke 

vraagt na 
- Verkeersheuvel Vossenberg = weg, waarom? Octopus voor 

school is eerder nodig dan vluchtheuvel. 
- Route naar hoofdschool aanduiden voor je inrijdt aan de hoek 

Kapelveldstraat/Beerhoutstraat 
 

Ploegje Website:  
 Wie ?Jo , Sabien, Inès, Lieve en Inne. 
 Wat ? 

- Na elke activiteit naar Belang sturen (goedkeuring?)  Lieve 
- Mailadressen aanpassen  Jo/Inès 
- Jos vanuit school is er niet meer mee bezig. Leerkrachten 

geven door wie dit nu vanuit de school opvolgt 
 

Ploegje Logistiek:  
 Wie ? Sabien, Ann, Jim, Inne en Marijke 
 Wat ?  

- kleur brengen in de school en op terrein. 
- Toilettes 
- Concrete werkdagen vastleggen 

 
Ploegje ICT:  
 Wie ? Bart , Jo, Rob 
 Wat ?  

- Wie van school volgt dit op? 
- Mag nog één iemand bij 
- Verantwoordelijke van de shool verzamelt de problemen en 

geeft deze door aan het ICT-ploegje 
 

Ploegje Promo:  
 Wie ? Lieve , Bart, Veronique, Ines, Sabien, Ann en Inne. 
 Wat ? 

- Flyer bekijken. School beslist welke van de proefdrukken het zal 
worden 

- Flyeren in de buurt met kalender van de activiteiten van het jaar. 
- Actie ondernemen om flyer te verdelen. 
- Ook flyer aan alle huidige lln meegeven 

 
Ploegje Inhoud:  
 Wie ? Sofie, Ann, Lieve en Inne 
 Wat ?  

- Deze groep werkt volgens vraag en aanbod 
 

5.2 Kalender:  
 - Zie bijlage 
 

  
6) Komende activiteiten: 



 
6.1 info-avonden: zie 1.2 
6.2 PINK the PARTY: 27/09 

- feedback vorige editie: opmerking over de kleur/vroeg op het 
jaar = moeilijke drempel. 
- Ideeën: roos drankje, roze snoepjes, roos strikje uitdelen, 
badge, roze versiering,… 

       6.3 Boekenbeurs: zijn ze mee bezig. 
 

7) Schoolnieuwtje:  
Schoolnieuwtje september nog op papier (omdat we niet alle juiste e-
mailadressen hebben. Vanaf oktober weer via mail. 
 Sabien en Inne steken schoolnieuwtje oktober in elkaar. 

 
  

 


