
Verslag ouderraad 5 februari 2015 
Marijke, Sven, Pablo, Sandra, Ann, Els S en juf Agnes zijn verontschuldigd. 
Alle andere leden zijn aanwezig. 
 
 

1. Traktatie 
Ouderraad trakteert vandaag, volgende maand trakteren Pablo en Sandra 
 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
-Anniek, mama van Eline, kleuter bij juf Moniek, is nieuw lid van de ouderraad. Welkom! 
-Er is bezorgdheid over de communicatie tussen de juffen van de tweede kleuterklas.  Dit is 
opgepakt door Lydie, komt later terug op de agenda.  
-In de mailing vanuit de school aan de ouders ontbreekt soms over welke klas het bericht gaat. 
Concreet : brief luizen. Voor ouders die meerdere kinderen op school hebben is dan onduidelijk 
over welk kind het gaat. Hier is in de toekomst aandacht voor. 
-Er komen signalen van bezorgde ouders over de werkwijze met meerdere juffen/meesters 
verbonden aan één klas. Dit is soms moeilijk te vermijden ivm regelgeving. Duidelijke en snelle 
communicatie kan hierin al een stuk tegemoetkoming zijn te aanzien van de vragen die hieromtrent 
leven. Een overzicht van welke leerkrachten verbonden zijn aan welke klas kan in volgende 
nieuwsbrief opgenomen worden. Dergelijk overzicht kan ook in de glazen bak gehangen worden. 
Stagiares kunnen zichzelf kenbaar maken met A4-tje met foto aan de deur van de klas. 
-Update maken van mailbestand van ouders die het schoolnieuwtje krijgen: als kinderen de school 
verlaten, is het niet passend hen nog een nieuwsbrief te sturen  vragen aan Sandra om dit te 
melden aan de ouderraad 
-Mail wordt door de leerkrachten vaker gebruikt. Dank daarvoor! 
-Kleuteraantal stijgt, er kunnen uren uitgebreid worden. Verdeling is nog niet rond. 
-Het gebeurt dat er taalfouten staan in documenten die door leerkrachten voor kinderen opgesteld 
worden. Hier graag aandacht voor.  
-Kleuterparkeerkaarten worden in de loop van het schooljaar verspreid aan de ouders van nieuwe 
kleuters door juf Moniek. Ouders kunnen indien gewenst meerdere kaarten krijgen.  Graag nog 
aandacht voor het aanbieden van een overzicht met verlofdata aan de nieuwe ouders. 
-Inès heeft via haar werkgever gratis zitbanken ter beschikking. Enkel transport moet geregeld 
worden.  Lydie zal bij veiligheidsadviseur navragen of deze banken geplaatst kunnen worden, 
eventueel met welke aanpassingen. 
-Putten in parking worden weer groter.  Lydie vraagt aan werkmannen of de kiezel die nu naast 
het gebouw ligt kan gebruikt worden om deze gaten op te vullen.  
-Ouderraad wil graag constructief meewerken in het geheel van de school, dit in een open, eerlijke 
sfeer van communicatie. Vorige maand is tijdens/ na de ouderraad bij de leerkrachten de indruk 
ontstaan dat er een negatieve sfeer was in de ouderraad ten aanzien van de leerkrachten. Dit was 
uitdrukkelijk niet de bedoeling.  Vooraf doorgeven van variapunten om de gelegenheid te geven om 
informatie te checken kan dit mogelijk al een stuk voorkomen. 
-Vraag is wie bereikbaar is tijdens de uren van de naschoolse opvang op school. Een aantal dagen 
per week is Lydie bereikbaar, op de andere dagen is de school moeilijk bereikbaar tussen 15.30 u en 
17.00u. Hier wordt een oplossing voor gezocht.  
-Vader van juf Christinen is overleden. Kaartje is gestuurd. 
 
 

3. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering 
-Verloren voorwerpen worden binnenkort uitgestald, ze worden door leerkrachten regelmatig netjes 
terug opgehangen. 
-Uren voor ouderavond zijn door leerkrachten flexibel uitgebreid volgens behoefte van de ouders 



-ICT-problemen: er zijn een aantal leerkrachten goed bezig met de mogelijkheden van ICT, nieuwe 
problemen kunnen nog altijd gemeld worden. 
-Preventieplan en telefoonlijst zijn aangepast 
-Flyers van promo zijn verdeeld door leerkrachten 
-Fruitmanden: Sofie heeft dit uitgezocht: er zijn veranderingen gaande in deze regeling, waardoor 
huidige situatie onduidelijk is  
-Het materiaal dat door de school aangekocht zal worden met het budget van de ouderraad is 
opgelijst door de leerkrachten. De lijst is verdeeld aan verschillende leden van de ouderraad ivm 
mogelijkheid tot prijsvergelijking.  
 

4. Financiële toestand 
-Kerstmarkt heeft minder geld opgeleverd dan vorig jaar, er kan wel 200 euro geschonken worden 
aan het goed doel. Hot-dogs en cakejes/wafels hebben dit jaar minder goed verkocht. Hierbij moet 
wel opgemerkt worden dat de kerstmarkt geen activiteit is die tot doel heeft winstgevend te zijn.  
 
 

5. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 

5.1 Nieuwjaarsreceptie 
Gezellige sfeer, relatief lage opkomst. Zaal was mooie ingekleed. Mogelijk kan datum een week 
later volgend jaar een betere opkomst opleveren.  
 

5.2 Soepmoment 
Er was 40 liter soep, dit ivm een misverstand. Dit was net genoeg. De soep was lekker, net op tijd 
uitgedeeld. De gekleurde bekertjes zijn daarna niet goed terug ingezameld. Goed samen zorg voor 
dragen! 
 
 5.3 Pedagogische studiedag 
Goed georganiseerd, er was een fijne wisselwerking tussen leerkrachten en ouders. 
 

6. Komende activiteiten 
 

6.1 Soepmoment 
Er wordt 50 liter soep besteld.  
 

6.2 Schoolraad 
Verkeer en pedagogische studiedag zijn agendapunten.   
 

6.3 Mosselfeest 
Vullen van de werklijst liep moeizaam. Zaterdagavond zijn er nog 4 mensen te kort, zondag tweede 
schift zijn er nog 2 mensen te kort. Opbouw is net voldoende bezet. Via kinderraad is er animatie 
voorzien. Verloren voorwerpen worden uitgestald. Aantal inschrijvingen is iets lager dan vorig jaar, 
waarschijnlijk eindigen we in ongeveer dezelfde grootte-orde. Enkele praktische zaken worden nog 
doorgesproken tijdens de vergadering. Nodig van de school zijn beamer, laptop met dvd-speler, 
boxjes die hierop passen en CD-speler. Vuilnisbakken worden morgen nog door de kinderen naar de 
zaal gebracht als ze gaan turnen. Dit regelt Lydie.  
 

6.4 Grootouderfeest 
Gaat door op donderdag 5 maart. Mailing wordt binnenkort verspreid aan de ouders. Kleuters gaan 
iets opvoeren, kinderen van lagere  school gaan zingen, er is een vrij podium voor de kinderen. Er 
zijn twee zalen voorzien. Er wordt een bijdrage van 5 euro per persoon gevraagd voor koffie en 
gebak. Er moet vooraf ingeschreven worden om zicht te krijgen op het aantal deelnemers.  



Afstemming is nodig over de voorbereiding van de zaal: doen leerlingen of ouderraad dit? 
Afstemming volgt nog.  
Er wordt koffie, vla en frisdrank voorzien.  
 

6.5 Kwis 
Er zijn 37 ploegen ingeschreven, er zijn 48 plaatsen, dus er kunnen nog 11 ploegen inschrijven. 
Kwis wordt dit jaar makkelijker dan vorig jaar, toen was hij voor de gemiddeld deelnemende ploeg 
erg moeilijk. Over de manier waarop prijzen verdeeld worden, wordt nog gebrainstormd, dit om te 
voorkomen dat professionele kwisploegen alle prijzen krijgen.  
 

6.6 Schoolfeest 
Het is tijd om te starten met inzamelen van prijzen voor tombola/Kwis. Ouders met zelfstandige 
activiteit worden door Ingrid benadert, Sandra benadert leveranciers van de school. Marijke wordt 
waarschijnlijk weer verantwoordelijk voor de overige aansturing. Inne vraagt dit na 
 
 

7. Werkgroepen 
 

7.2 Website 
Dit loopt. 
 

7.3 Logistiek 
Samengekomen met de stagiair ergotherapie. Hij heeft als eindwerk om een spelwerking voor de 
speelplaats uit te werken. Hij zal fiches uitwerken voor spellen die ook in de turnlessen geoefend 
worden. Deze kunnen dan bijvoorbeeld aan speelhuisjes opgehangen worden ter inspiratie voor de 
kinderen. Zoals wij ook met ons ploegje reeds hadden gepland. 
Volgende werkdag is zondag 29 maart. Eén van de zaken die dan opgepakt wordt is een Twister 
schilderen op podium met houten draaischijf. Meer concrete plannen volgen op volgende 
vergadering.  
Project 'Pimp je speelplaats' komt volgend jaar terug: blijkt nu dat je een project op papier mag 
indienen, moet nog niet uitgevoerd zijn om het te kunnen indienen. Mama van de school, Veerle 
(mama van Inez Vanermen) wil hieraan bijdrage leveren.  Wie wil dit ploegje aanvullen? 
 

7.4 ICT 
Loopt 
 

7.5 Promo 
Loopt 
 

7.6 Verkeer 
Woensdagmiddag is het moeilijkste moment. De actie loopt. Na krokusvakantie volgen 
onaangekondigde 'prik-acties'.  
Medewerker van de stad, Mireille, komt binnenkort voor overleg. De lijn is bezig met verschillende 
problemen in Godsheide. De hele route zou aangepast worden, dit vraagt meer tijd. De voorlopige 
planning die de Lijn nu heeft, is gunstig qua rijrichting.  
Degelijke borden op een aantal punten langs de weg kunnen mogelijk ook helpen.  
 
 

8. Voorzitterschap 
Algemene eerste indruk van basispakket aan taken van voorzitter:  
–vergadering voorzitten 
–agenda opstellen: minstens actief betrokken zijn 



–verslag nalezen en versturen 
–werkgroepjes opvolgen, zonder noodzakelijk deel te nemen 
–lidmaatschap van een of meerdere kernploegjes: mosselfeest en schoolfeest zijn cruciale 
activiteiten waarin actieve rol wenselijk is, opvolging van alle groepjes is belangrijk 
–nieuwsbrief nalezen voor verspreiding 
–in overkoepelende vergadering ouderraad deelnemen 
–opvolgen financiële toestand zonder boekhouding zelf te moeten doen 
–aanwezigheid op zo veel mogelijk activiteiten 
–regelmatig aanwezig zijn op school, hierover wordt wat verdeeld gedacht 
–regelmatig kortsluiten met directie en secretariaat 
–enthousiasmeren van de ploeg ouders 
 
 

9. Schoolnieuwtje 
Wordt gemaakt door Inne en Sabien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


