
Verslag ouderraad     18/11/2010 
 
 Aanwezig :  Juf Agnes – juf Véronique - Carola – Christel - Geert – Ines – Ingrid – 
   Linda – Pascal - Renate - Sabien – Els – Patrick  
Verontschuldigd : meester Ronny  - Sandra – Dirk – Marc – Marijke – Sofie – Patricia - 
   Ann – Bernadette – Jo  

 
 

0. Traktatie. 
 

- in bijlage vinden jullie het overzicht van de jarigen van de maand 
- het is (een ongeschreven) afspraak dat je trakteert in de maand van je verjaardag 
- de jarigen van juli en augustus kunnen zich aansluiten bij een andere maand 
- in november zijn er geen jarigen, Ingrid trakteerde:  Schol !! 
 

1. Goedkeuring/opmerkingen verslag vorige vergadering. 
 
 - nieuw lid van de Vossenberg : An Lemmens = An Smeets 
 - ook aanwezig waren : Els en Jo 
 - ook verontschuldigd waren : juf Agnes en Bernadette 
 - financiële luik wordt verschoven naar de OR van 2/12/10 
 - verslag moet eerst worden goedgekeurd door de vergadering, vooralleer het op de 
 site wordt geplaatst 
 - krijgen geen verslagen/uitnodigingen (meer) : Geet, Linda, Agnes en Veronique 
   vragen aan Jo om dit na te kijken in LORG 

 
2. Evaluatie voorbije activiteiten. 

 
1. Sponsorloop 
  - heeft ong. €3000 opgebracht, dit wordt gespendeerd aan een nieuw digitaal 
  bord (2e graad) 
   
2. Werkzaterdag 

  - mooi en duidelijke uitnodiging, goed om duidelijk te omschrijven wat er te 
  gebeuren staat op een werkdag 
  - heel weinig volk (slechts 2 papa’s, buiten lkr en OR), maar goed gewerkt 
 

3. Verslag Schoolraad 
  - verslag volgt volgende vergadering 
  - Bart Lambrechts : polyvision : betere prijzen (digitaal bord): eens navragen 
  - de OR voorafgaand aan de Schoolraad punten doorgeven en de OR volgend 
  op de de Schoolraad het verslag even toelichten, dit om de doorstroming te 
  verzekeren tussen de verschillende organen  
 

4. Verslag “Vrienden van de basisschool” 
  - op vergadering van 2/12/10, wegens afwezigheid van Patricia en Ronny 

 
 

3. Komende activiteiten. 
 

1. Boekenbeurs 
  - Boekenbon van verleden jaar is opgekocht door de school ! 
  - Flyer met programma is verdeeld, jammer dat de info vanuit de school en 
  vanuit de OR niet samen in één briefje is verrokken 



    voor elke activiteit (OR en school) zorgen voor een  
   aanspreekpunt binnen de school  
  - BB  van 11u – 21u in OC, voor iedereen haalbaar om te komen  
  - cafetaria doorlopend open 
  - 3e graad doet een griezelactiviteit en verkoopt soep en Hot Dog, de OR kan 
  niet helpen op deze activiteit, misschien best ouders van de lln. van het 6e 
  hiervoor aanspreken 
  - Stijn Moekaers komt voorlezen (4 x 15 min.) 
  - Opm. van Christel : Bib Kuringen heeft laten weten niet meer te willen  
  samenwerken met de school wegens zeer ontevredenheid van de vrijwilligers 
  over de manier waarop zij zijn onthaald op het vorige boekenfeest (nov. 2009).  
  Wij van de OR kunnen dit echter niet goed plaatsen, weten ook niet wat er is 
  fout gelopen is. Vera heeft indertijd gemaild met deze mededeling, maar heeft 
  nooit reactie gehad van de directie (wel van juf Kris). Hierover was ze nog het 
  meest ontdaan. Dat er iets fout loopt, tot daar aan toe, maar niet reageren, …  
    Juf Agnes gaat contact opnemen met Vera  

- Verzamelpunt voor de griezelactiviteit maken in/aan het OC, om op 
 verschillende tijdstippen te verzamelen en te vertrekken naar de school 
   
2. Sint 

  - 3/12/10 : snoep en speelgoed 
  - vragen aan de lkr. wat ze juist willen 
  - iets minder snoep in de manden 
  - ook budget voor juf Christine voorzien 

   
3. Kerstmarkt 

  - op dinsdag 21 en woensdag 22 december 
  - oud-leerlingen TIJDIG uitnodigen  Els, Inne en Carola 
  - poort dinsdag om 15u30 gesloten houden 
  - kleuterklassen verwittigen van de kerstmarkt, info geven over knutselwerkjes 
  en het gezellige standje van de OR 
  - werklijst volgt volgende vergadering 
  - vraag naar ook een OC voor de kleuters op dit moment van het jaar 
    Juf Agnes legt dit voor aan de lkr., is reeds besproken, maar 
   nog niet helemaal uitgeklaard 
  - materiaal en logistiek nakijken 
  - oproep aan ouders om te bakken voor de Kerstmarkt 
  - nieuwe/andere dingen ? 
   - marsmallows 
   - pannenkoeken, die de kinderen zelf zouden bakken op   
   dinsdagnamiddag 

   
4. Mosselfeest 

  - ploegje : Bernadette, Inne, Sabien, Luk (?), … wie nog ?  
    Inne stelt doodle op 
  - affiche met tekening van de winnaar van verleden jaar 
  - winnaar van de tekenwedstrijd krijgt haar/zijn tekening mooi ingekaderd 
 

verzamelen en te vertrekken naar de school 
   
5. Verkeersactie 

  - rode kaarten actie : 
   - woe 1/12 van 8u15 – 8u45 en van 11u45 – 12u30 
   - do 2/12 van 8u15 – 8u45 en van 15u15 – 15u45 
    Iedereen die kan is welkom !! 



  - rode kaarten zijn gemaakt door de kinderen, Inne zorgt voor fluo-vestjes 
 

6. Kwis 
  - zie verslagje in bijlage 
  - voorstel van naam : ‘K WIS ’T in GODSKE 
  

 
4. Nieuwsbrief. 
 
 - door de vele vrije dagen in november en december, maken we slechts 1 brief voor 
 deze twee maanden, deze verschijnt 9 december 
 - waarschijnlijk ook beter om 1 brief te maken voor januari en februari 
  

 
5. Mededelingen directie. 
 
 - er zijn verschillende werkgroepen opgestart, zodanig dat wij vanuit de OR ook 
steeds weten wie van de leerkrachten we kunnen aanspreken i.v.m. een bepaalde 
activiteit 
 
 - kleuterschool : kind-volg-systeem : “Mijn portret”, is nieuw systeem, wordt uitgetest 
 
 - kleuters en 1e en 2e leerjaar krijgen ook Franse les van juf. Christine. Juf Agnes ligt 
de manier van werken toe. 
 
 - “Doe je ding” is momenteel organisatorisch moeilijk, wordt herzien, maar blijft wel 
bestaan 
 
 - BASO-fiches : bevatten info en gegevens van het kind, kan bij de overgang 6e 
leerjaar naar het middelbaar worden meegegeven, ouders beslissen hierover 
 
 - kinderen van gescheiden ouders wensen vaak gescheiden oudercontacten, dit is 
niet zo positief, ev. oproep in brief om, in het belang van het kind, hier toch samen naar 
toe te komen 
 

 
6. Varia. 
 
 - 2de en 3de graad schrijven kerstkaarten naar mensen in de gevangenis:  vraag van 
de OR hoe dit juist gebeurt en hoe dit wordt toegelicht naar de kinderen toe en hoe dit 
wordt opgevolgd 
   Juf. Agnes en Linda vragen na en lichten toe op volgende vergadering 
 - lidgeld VCOC ? 
 


