
Verslag ouderraad     1/09/2011 
 
Aanwezig : Ann Sm. –  Carola – Christel –  Geert – Inès - Inne – Jo - Linda –  Marijke - 

Pascal - Patricia  - Sabien - Sandra  - Sofie – Meester Ronny en Juf Véronique  
Verontschuldigd : Juf Agnès – Ann - David – Dirk – Els en Marc 
??? :  Patrick en Bernadette 
 

 
0. Traktatie. 

- Dank je wel, Christel en Carola! 
 Traktatie oktober : Sofie en Sabien 
 

1. Varia. 
 
1.1 Nieuwe klaslokalen/nieuwe leerkrachten : Ronny overloopt wijzigingen : 
 - Vossenberg : Juf Ulrike zwanger  vervangen door juf Kimberly 
 - Opvang :  
  - Chantalle Vanstraelen : ’s morgens op Vossenberg, ’s avonds Kleinstraat, 
  ook nog uren zorg in Stokrooi = personeelslid, geen externe, geen PWA 
  - Michel doet nog voorstel voor sport na school 
 - Door minder aantal uren  Juf Katrien niet voltijds kunnen houden 
 - Derde graad : Rik, Mieke en Martine 
 - Tweede graad : Hilde, Wouter/Liesbet en Els (langs elkaar op 1ste verdiep, 
 samenwerking makkelijker) 
 - Eerste graad :”RODDEL” die in Godsheide rond gaat direct ontkrachten : eerste 
 graad is GEEN graadsklas. Er wordt wel meer samengewerkt tussen 1ste en 2de 
 leerjaar. Jos en Veronique in 1ste en Marleen en Kris in het 2de leerjaar. 
 - Kleuters : 
  - Grootwordenklasje : Moniek 
  - Nellie : Sandra 
  - Cezar : Mie 
 - Juf Christine : Godsdienst en Frans en 1/5 van Mieke 
 - Juf Veerle : zorgcoördinator ( begeleiding leerkrachten) 
 - Juf Lut : zorgleerkracht + aanvullende uren 
 - Juf Katrien : 1/5 van Rik + aanvullende uren 
 - Juf Ine : Turnen 
 - Juf Kristel : Kleuterturnen 
 
1.2 Reclame / promo / lln-aantal doen stijgen 
 - minder leerlingen  minder uren  
 - promo is nodig 
 - OR vraagt om op de hoogte gehouden te worden en wil gerust helpen waar nodig 
 
1.3 Info avonden 
 - De bedoeling is dat je de ouderraad kort voorstelt, dat iedereen van "jouw" klas weet 
 dat jij in de ouderraad zit. Je deelt de brieven uit aan de aanwezige ouders en geeft 
 de overschot aan de leerkracht om in de boekentas te steken. Zodanig dat ieder kind 
 een brief meekrijgt. De brieven vinden jullie in het rekje van de Ouderraad, aan het 
 secretariaat. En, natuurlijk, maak je alvast reclame voor de eerste activiteit van de 
 ouderraad : "RED the PARTY"  
  Dinsdag 6 september 2011 - 20.00 uur 
  Jos en Veronique : Sabien 
   Marleen en Kris : Marijke 
  Mieke : Carola en Pascal 
  Rik : Patricia 



  Martine : Bernadette 
  Woensdag 7 september 2011 - 20.00 uur 
  Els : Inne 
  Wouter : Dirk / Patricia  
  Hilde : Inne / Christel 
  Vrijdag 9 september – Vossenberg 
 Geert 
 Donderdag 29 september 2011 - 20.00 uur 
  Grootwordenklas : Sofie 
  Nellie : Marijke / Sofie 
  Cezar : Sabien / Pascal 
 
1.4 VCOV – Thema-avond : 20/10/11 
 - 20/10/11 : Thema-avond met alle lagere scholen van Hasselt samen 
 - “Agressie bij kinderen” door Lieve Swinnen 
 - 1ste vergadering met alle ouderraden : maandag 19/9 in OC te Godsheide 
 
1.5 Feestje : Sofie wordt 30! 
 - zie mail 
 
1.6 Brief appreciatie 
 - als het goed is, mag het ook gezegd ! 
 - zie mail 
 
1.7 Polo’s 
 - nieuwe polo’s, met nieuw logo, nieuwe kleur ??? 
  Inne 
 
 
2. Goedkeuring/opmerkingen verslag vorige vergadering. 
 Nog op te volgen : 
   Sabine checkt na ivm temperatuur in de klasjes / beschermfolie 
  enkele borden/schotels aankopen via OR en school : Linda 
  info-avond ivm verzekeringen : op AV voorleggen : Inne/dirk 
  verslag AV en schoolraad nog verspreiden (Ronny, Dirk, Christel) 
 
3. Financiële toestand. 

 - Carola is penningmeester voor 2011 – 2012 
 - Geen nieuwe cijfers t.o.v. juni 2011 
   

4. Voorbije activiteiten 
4.1 Etentje 17/6 
 - zeer gezellig, geslaagde keuze 
 - bedankt, Geert voor de organisatie ! 
 - volgend jaar : etentje 15/06/12 : David, Pascal, Ann 
 
4.2 BBQ 6e leerjaar 
 - zeer gezellig 
 - te weinig groenten 
  Christel maakt lijst voor volgend jaar 
 
4.3 Aftelmoment 30/06 – 12u00 
 - fijn, gezellig 
 - zeker opnieuw doen 
 - enthousiast onthaald door de ouders 



 
4.4 Kijkdag 30/08 
 - leuk, geen overrompeling 
 - zeker blijven doen, ook voor lagere school 
 - brengt geruststelling bij de kinderen 
 - geeft ouders de kans om klas en juf/meester te zien 
 
 
4.5 Koffiemoment 01/09/11 
 - voldoende helpers, ging vlot 
  - niet zoveel volk  
 - (nieuwe) ouders vonden het wel heel leuk 
 - mag zeker blijven 
 - start schooljaar wordt hebekeken door de leerkrachten 
 
5. Planning Werkjaar 2011 – 2012 
 
5.1 Werkgroepen 
 
 5.1.1 Verkeer 
 - WIE : Els, Pscal, Inne, Jo, Veronique/ronny 
 - WAT :  
  - parkeerkaarten 
  - eenrichtingsverkeer 
  - nieuwe afspraak met verkeersdeskundige 
  - kiss en ride zone 
  - provinciale, stedelijke acties opvolgen en keuzes maken 
  - zebrapad en vluchtheuvel bijverven 
   Inne maakt doodle 
 
 5.1. 2 Naschoolse opvang 

 - WIE : NU niet nodig 
 - WAT : even aanzien, indien nodig ploegje samenstellen 
 
 5.1.3 Website  
 - WIE : Jo, Ronny, Sabien, Carola, Linda, Marijke 
 - WAT :  
  - schoolnieuwtje met ouderraadnieuwsbrief in geïntegreerd 
  - in september wel nog brief van de OR 
  - Jo wil zijn deskundigheid delen en doorgeven aan anderen, Jo wil niet alleen 
  instaan voor het inhoudelijke 
  - we willen dit SAMEN met de school doen, Ronny wil graag meewerken 
  - input door verschillende mensen is mogelijk ! 
  - eventueel rondvraag wie de papieren versie van het schoolnieuwtje nog wil 
  - in het begin misschien nog dubbel : op papier en digitaal 
  - digitale post zeker met onzichtbare e-mailadressen 
  - template maken op het bureaublad op de computers op school, zodanig dat 
  alle post van school eenvormig wordt en direct herkend wordt door de ouders  
   Patricia maakt voorbeeld van template, Ronny vult aan en plaatst dit 
  op de computers en licht de leerkrachten in 
   Inne maakt doodle 
  
 5.1.4 Inhoud 
 - WIE : Linda en Sofie 
 - WAT : brainstorm op volgende OR 



 
 
5.2 Activiteiten 
 - toegevoegd op kalender : carnaval 9/3 en Schoolfeest 6/5 
 - Sint : volgende vergadering 
 - zie bijgevoegde kalender 
 

   
 

6. Komende activiteiten 
 6.1 RED the PARTY : 1/10/11 
 - nieuwe naam, nieuwe locatie, … hopelijk slaat dit opnieuw aan bij de ouders 
 - duidelijk maken dat het een party is voor ouders EN hun vrienden 
 - knappe affiches, merci Sabien ! 
 - flyer voor ouders 
 - brief met VIP-kaarten voor leerkrachten en ex-ouders 
 - brief op de deuren van de klassen : “IK ga, jij toch ook ?” 
 - werklijst in bijlage 
  doodle opstarten : Inne 
 
 6.2 Boekenbeurs 
 - ploegje komt kortelings samen 
 - vragen/wensen van leerkrachten kunnen worden doorgegeven 
 - vrijdag 25/11/11 van 9u00 – 19u00 
 
7. Schoolnieuwtje. 
 - Nieuwsbrief met voorstelling van programma en leden van de OR 
 - woordje uitleg op infomomenten 
  
 
8. Mededelingen van de directie 
 - 16/09 : Startdag 


