
Ouderraad 06 september 2012 
 
Aanwezig : Christel, Ann, Sofie, Inne, Jo, Marijke, Els, Véronique, Pascal, Linda, Sabien, 

Sandra, Inès, Patricia en Ronny. 
Verontschuldigd : Dirk 
 
0. Traktatie 
Dankjewel voor de traktatie : Dirk en Sabien ! 
 Traktatie in september : Sofie en Christel 
 
1. Goedkeuring verslag. 
Verslag van 7 juni wordt overlopen : 
- Informatie kroonkurkactie moet nog worden doorgestuurd, mailtje naar Marc  Inne 
- Bebat nakijken Ronny 
- Verslag wordt goedgekeurd.  Mag op de website  Sabien/Jo 
 
2. Varia 
2.1 Verschuivingen bij de leerkrachten 
- Juf Agnes staat terug in de Cezar klas en Juf Sandra staat in de Catharina 
- Juf Katrien heeft een zesde leerjaar in de Catharina 
- Eerste leerjaar is 1 klas (23 leerlingen) : Meester Jos in samenwerking met Juf Véronique 
 
2.2  Goed nieuws ! 
Cornelian is oom geworden van nichtje Briseïs. Proficiat aan Christel en aan de hele familie! 
Cadeautje van de ouderraad volgt nog! 
 
2.3 Draadloos netwerk 
Code kan bij Ronny worden gevraagd  
 
2.4 Verkeersacties 
- Trapdag 21 september en Mr. Fluo : 5 oktober: gratis fluo-vestjes voor alle kinderen !! 
 
2.5 Juf Ulrike 
Patricia brengt een “dankjewel voor geboortecadeautje” over van juf. Ulrike 
 
3. Finandiele toestand 
School bestelde 10-tal I-pads, niet echt vermelden op bijv. uitnodiging Mosselfeest. Wel 
vermelden dat we investeren in ICT. 
 
4. Toegevoegde punten 
4.1 Inspraak ouders 
- wanneer wordt een vraag van de ouders voor klasovergang ingewilligd? 
 wordt zeer uitgebreid besproken met alle betrokken partijen (ouders, leerkrachten en directie) 
en steeds rekening houdend met alle aspecten van het kind, er wordt zeker niet bij elke klacht van 
ouders overgegaan naar een andere klas (dit jaar 6 klachten, 1 klasovergang) 
 
4.2 Vergeten/verloren voorwerpen 
- duidelijk plan uitwerken  ploegje inhoud en leerkrachten bekijken dit verder! 
- alle kledingstukken worden nog 1 X uitgestald tijdens de infomomenten. Daarna gaat alles naar 
Bethanië. Dank je wel, Christel voor alle moeite ! 



5. Voorbije activiteiten 
5.1. Etentje op 15/6  
- was super! 
- voorkeur voor dit schooljaar, gaat uit naar een apart zaaltje, met WIFI ;), in een restaurant, 
zodanig dar er ruimte is voor een activiteit, maar dat we voor het eten en drinken niets moeten 
doen. 
 
5.2 BBQ 6e jaars   
- meer mensen nodig voor de opbouw 
- hele lekkere slaatjes, we moeten zeker niet terug naar alle groenten apart 
- dank je wel aan iedereen die geholpen heeft al het lekkers te maken! 
- formule is prima, wel letten voor volgende editie :  

- meer vlees, minder brood,  meer drank voor de receptie 
 Christel maakt lijstje aankopen voor juni 2013 
-afscheidslied van de leerkrachten nog een keer herhalen voor de ouders 
 
5.3 Aftelmoment 29/06   
- glaasje cava is leuker dan koffie! 
 
5.4 Kijkdag 30/08 
- OR heeft nieuwsbriefje meegegeven aan de nieuwe ouders 
- promo-brief was zwak, liet niet zien waar de school voor staat, jammer! 
 
5.5 Koffiemoment 03/09 
- vele handen om te helpen : MERCI! 
- leuke, originele speech van Ronny en zeer goede plaats om te speechen 
 
5.6 Vergadering alle verenigingen van Godsheide 
- op initiatief van de KVLV 
- er komt een gezamenlijke Website met een kalender van alle activiteiten en met een link naar de 
website van de vereniging 
- www. Godsheide.be 
- we blijven 1x/jaar samenkomen, Inne wil dit opvolgen 
 
6. Planning werkjaar 2012-2013 
6.1 Functies 
- Voorztter : Inne 
- Ondervoorzitter : Sofie 
- Secretaris : Pascal 
- Penningmeester : Sandra 
- Directeur : Ronny 
- Afgevaardigde leerkrachten : op OR oktober 
 
 Volmacht voor Sandra in orde maken, Sandra vraagt na op het werk wat mag/niet mag 
 Waken dat er naast Ann nog een andere ouder uit de Vossenberg ook naar de ouderraad 

kan/wil komen. Feestcomité blijft op de Vossenberg ook bestaan, zij organiseren vooral 
activiteiten. Aankaarten van problemen en mee nadenken rond het inhoudelijke blijft toch 
op de ouderraad. 

 
 
 



6.2. Werkgroepen 
Verkeer 
 Wie ? 

Pascal, Ronny, Sandra, Inne 
 Wat ? 

- Kleuterparkeerkaarten 
- Mr Fluo 
- Fietspad tuikabelbrug naar Kleinstraat 
- Zebrapad 
- Kiss en ride – zone 
- Schoolroute : éénrichting 

 
Inhoud 
 Wie? 

- Sofie, Ronny, An, Pascal, Patricia 
Wat ? 
- Visie-ontwikkeling 
- Kathee (verderzetten waar we bij Maxime Trippas mee begonnen zijn) 
- Verloren voorwerpen : hoe en waar en wat 

 
Website 
 Wie? 

- Sabien en Jo 
 Wat? 

- Eigen website bijwerken, alle activiteiten, uitnodigingen, flyers, … 
- Vanaf januari : samen met school 
- Eigen nieuwsbrief houden !!! 

 
6.3. Activiteiten in 2012-2013 
- zie lijst in bijlage. 
- soepmomenten, denk eraan tijdig soep te bestellen en prijs te onderhandelen  Linda en Inne 
 
7. Komende activiteiten 
7.1 Info-avonden 
 - Brieven uitdelen  Inne maakt deze en legt deze in de lerarenkamer 
 - Kleuters : Sabien en Sofie 
 - 1ste studiejaar : Pascal, Jo, Sofie 
 - 2de studiejaar:  Sabien, Jo 
 - 2de graad : Sofie en Inne 
 - 3e graad : Christel, Dirk, Sandra 
 - WAT ? 
  korte uitleg van wie we zijn en wat we doen 
  in 2e leerjaar : receptie 1ste communie toelichten 
  nieuwe leden zoeken!!! 
  schoolroute, één-richting 
  verloren voorwerpen 
7.2. Blauw the party  
 Wie ? Inne, Sandra, Ronny, Sabien 
 
7.3. Boekenbeurs 

Wie ? Patricia, Christel, Marijke  



 
7.4. CIRCUS 

Wie ? Inne, Ronny, Marijke, Linda, Els, Jo, Sabien, Ann 
 
 
8. Schoolmailtje/website 
 Wie ? Sabien 
 
9. Mededelingen van de directie 

- 
 

Volgende vergadering : donderdag 4 oktober om 20u30 


