
Verslag ouderraad 12 maart 2015 
 
Verontschuldigd : Bart, Jo en Inès 
Aanwezig : An, Ann, Annick, Els G, Els S, Inne, Jim, Lieve, Lydie, Marijke, Marleen, Mie, Pablo, 
Sabien, Sven, Veronique. 
 

1. Traktatie 
Traktatie van februari was van Sandra. Sandra stopt met de ouderraad, maar blijft wel meehelpen 
waar ze kan. Ze dankt ook iedereen voor alle fijne momenten van de voorbije jaren! 
Traktatie van vanavond : Pablo en Els. Dank je wel! 
Traktatie in april: Inès en Marijke 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
*juf Marleen: fijn grootouderfeest 
 
*Lydie: nieuws ivm de nieuwbouw : 
-17 maart komt RvB van de school samen met de stad ivm ruil van grond met Tevona. Brainstorm 
met leerkrachten over de nieuwbouw leverde op dat het belangrijk wordt bevonden natuur in de 
school te betrekken en te werken met open ruimtes. Guido Brebands volgt bouw op vanuit 
schoolbestuur. Luc en Lydie doen dit vanuit directie. In latere fase is de vraag aan de ouderraad om 
een afvaardiging te laten meedenken. Daarna wordt naar architect gegaan en worden plannen ook 
met leerkrachten teruggekoppeld.  Iedereen met interesse om mee te denken mag zich melden. 
Els G en Sven hebben reeds interesse. 
-Samenlevingscode: Plan is om constructie met vast gedeelte en losse banners te maken voor op 
speelplaats om 'thema van de maand' te visualiseren. Er is een offerte van de Lettershop. Het bedrag 
is niet begroot voor dit jaar.  Er wordt opnieuw naar de offerte gekeken nu meer duidelijkheid 
gecreëerd is over interpretatie van offerte.  Sabien stuurt offerte aan Lydie. 
 
- er is door juf Marleen een beurs bezocht nav Week  tegen pesten. Mogelijk wordt er door twee 
leerkrachten een cursus gevolgd. Zij kunnen dan aandachtsfunctionaris worden op dit gebied. 
Cursus is echter prijzig. Op KT-niveau wordt methode 'Rots en water' gehanteerd. 
 
*Pablo benoemt druk die er is om werklijsten gevuld te krijgen bij diverse activiteiten. Vraag is of 
dit soepeler loopt als in het begin van het schooljaar al overzicht gecreëerd wordt van ieders inzet 
bij alle activiteiten.  Dit is niet voor iedereen haalbaar. 
Ingrid licht toe: iedereen wordt verwacht in de mate van het mogelijke een bijdrage te leveren aan 
mosselfeest en schoolfeest. Verder moet iedereen zich vrij voelen om zich in te zetten naar eigen 
mogelijkheid/engagement. Belangrijk is wel tijdig aan- of af te melden voor alle activiteiten. 
'Schuldgevoel bij afmelden' wordt door verschillende leden herkend. Duidelijkheid die nu opnieuw 
gegeven wordt over het verwacht engagement kan dit mogelijk al een stuk wegnemen. 
Volgend jaar kan overwogen of het de taak van de voorzitter blijft om werklijst te maken. Dit kan 
ook een taak zijn van de verantwoordelijke van het ploegje.  
Afgelopen jaren valt op dat het steeds moeilijker wordt om losse medewerkers te vinden. Dit zijn op 
dit moment veelal ouders van kinderen die bijna de school gaan verlaten. Mogelijk kan een oproep 
aan alle ouders van de school hier weer wat beweging in krijgen. Vinden/enthousiasmeren van losse 
medewerkers blijft belangrijk!  Concreet : voor schoolfeest opnieuw oproep naar alle ouders 
voor helpende handen. Op OR van juni duidelijk uitspreken wat we van elkaar verwachten. 
 
*er is een infomoment geweest voor de ouders van het 3e leerjaar over de wisselingen van 
leerkrachten. Dit naar aanleiding van de bezorgdheid van de ouders. Er was een grote opkomst. Het 
infomoment heeft helderheid gegeven voor de ouders. Er is afgesproken om ook in de toekomst 
wederzijds transparant te communiceren over de bezorgdheden. De vergadering is algemeen als 



positief ervaren. Hieruit is het plan gegroeid om voor alle klassen per trimester een klassikaal 
oudercontact te organiseren.  
 In glazen info-bak en onder afdak wordt overzicht gehangen per klas van alle betrokken 
leerkrachten. Dit kwam vorige vergadering op ouderraad al aan bod, maar is door misverstand nog 
niet tot uitvoering gekomen. 
 
*internetverbinding in sommige klassen is nog steeds onstabiel. Het project dat liep om dit op te 
lossen is afgeketst door Raad van Bestuur ivm hoge kostprijs. Plan is nu om op korte termijn 
goedkopere oplossing te gaan gebruiken.  Lydie houdt ons op de hoogte 
 
*Jim : komst van schoolfotograaf is vrij laat aangekondigd. 
 
*Ann : De fotograaf heeft erg geduldige werkwijze, waardoor streven om alle foto's op één dag te 
maken niet gelukt is. Er is vooraf wel gecommuniceerd met de ouders over beide dagen: dinsdag en 
donderdag. 
 
*zonsverduistering krijgt aandacht is sommige klassen. Veiligheid voor de ogen primeert. 
 
*in de kleuterklassen is er met de juffen overleg geweest over de werkwijze bij de 4-5 jarigen, dit 
ook nav bezorgdheid van ouders (zie ook vorige vergadering) 
 
*Denk aan de polo's bij activiteiten! 
 
*woensdag 13 mei  van 8.30 u tot 12.30 u is er grootouderfeest op de Vossenberg. Er worden nog 
vrijwilligers gezocht om enkele door de juffen georganiseerde activiteiten te begeleiden.  Ingrid 
stuurt hier mail over. Reacties kunnen naar Ann, Annemie of Ulrike gestuurd worden.  
 
 

3. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering 
*in de nieuwsbrief komt overzicht per klas van alle betrokken leerkrachten. Er wordt ook een 
overzicht gemaakt voor onder afdak en in glazen bak. Er wordt even gebrainstormd over de 
mogelijkheid om dit flexibel te maken.  
*Voor stagiaires is op KT-niveau besloten om een badge te maken die ze dragen.  
*Er wordt steeds een mail gestuurd naar de ouders van de kinderen die met een langer vervangende 
leerkracht te maken krijgen. 
 
*de banken voor de speelplaats zijn nog niet gekeurd door de veiligheidsadviseur  Lydie 
 
*Jo heeft met Sandra mailinglijst met mailadressen van ouders ge-update (nieuwe lln en 
vertrekkers) 
 
*kiezels op speelplaats worden opnieuw gevuld  Lydie 
 
*er is een SIM-kaart aangevraagd voor GSM voor naschoolse opvang op school 
 

4. Financiële toestand 
*opbrengst kerstmarkt 213 euro, 200 euro wordt geschonken aan Bethanië. Aandachtspunt voor 
volgend jaar: goederen terug ruilen voor geld bij Spar liep moeizaam. 
*opbrengst mosselfeest: 2977 euro. Dit was begroot op 3000 euro.  Rekeningen graag nog binnen 
brengen bij Ingrid. 
*Project van bewegings-en spelmateriaal. Er kan materiaal besteld worden. Via ouderraad is nog bij 
verschillende leveranciers nagevraagd. Dit heeft geen goedkopere prijs opgeleverd wat betreft 



spelmateriaal. Het kookmateriaal kan mogelijk gedeeltelijk gratis verkregen worden half april via 
Marijke.  Loopfietsjes informeert An nog voor. Als anderen nog ideeën hebben, graag doorgeven 
aan An. Mie bestelt de fietsjes. Het te besteden budget kan door de school zelf verdeeld worden.  
 
 

5. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 

5.1 Mosselfeest 
* 30 eters minder dan voorjaar, opbrengst is ongeveer gelijk. Het verliep prettig, rustig. Dit is 
enerzijds te danken aan de toenemende routine, anderzijds was er een goede spreiding van de komst 
van de eters. Er is voor het eerst ook geen enkele klacht geweest van de eters. Op alle posten zijn 
taken met rust en verantwoordelijkheidsgevoel opgepakt. Ook alle aanwezige helpers hebben tot 
einde helpen opruimen. Zeer positieve terugblik.  
*Aandachtspunten voor volgend jaar:  
-overwegen opbouw iets later te starten ivm harmonie die zaal nog ter beschikking heeft.  
-Bij de mosselen worden regelmatig mayonaise gevraagd. Wellicht in het handig dit standaard mee 
te geven. 
-In oktober wordt de datum met de traiteur vastgelegd.  
 

5.2 Grootouderfeest 
*opstart verliep hectisch met enkele veeleisende grootouders. Terugblikkend is er te vroeg gestart 
met verdelen van koffie.  
*Er zijn van enkele grootouders negatieve reacties gekomen op bijdrage van 5 euro. Echter dit lijkt 
een redelijk bedrag en geeft meer duidelijkheid voor de grootouders dan een vrijblijvende bijdrage.  
*3 mensen van ouderraad hebben geholpen bij opbouw, dit was krap. Opbouw was net op tijd klaar. 
*11 mensen in de bediening was het eerste uur te krap, daarna verliep dit vlotter. 
* 8 mensen hielpen bij de afwas en opruim: was oke. 
*kinderen die grootouders verwelkomen mogen volgend jaar iets vroeger aanwezig zijn bij de zaal. 
*Het was een leuk feest met een gezellige voorbereiding waar de kinderen enthousiast naar toe 
geleefd hebben en de grootouders van genoten hebben.  
*opkomst was eerder laag. Als er hogere opkomst zou zijn, zou er onvoldoende plaats geweest zijn 
in de zaal.  
*de tafels stonden dicht bij elkaar. Misschien iets meer ruimte tussen de tafels volgend jaar. Een 
andere tafelschikking kan hierin oplossing bieden. 
*volgende keer kan een werklijst met verdeling van taken bediening en toog helpen bij een vlotte 
bediening. 
 Inne maakt nog overzicht van materiaal en taken GOF, soort draaiboekje, dit was er niet 
 

5.3 Schoolraad 
Mensen die aanwezig waren, zijn nu niet aanwezig.  Punt wordt doorgeschoven naar april 
 

5.4 Soepmoment 
Goed gelopen, 40 liter besteld. Dit was net voldoende. Voor volgend jaar 50 liter bestellen. 
Afgelopen jaren waren er 3 soepmomenten. Dit kan evt. uitgebreid worden naar 4 of 5 momenten, 
echter mogelijk wordt het dan niet meer als zo bijzonder ervaren. Het vraagt ook nog meer inzet van 
ouderraad.  Bepalen in juni 
 

5.5 Vrienden van de basisschool 
Pablo, Inès en Lydie waren aanwezig.  
Er is een budget van omtrent 70.000 euro. Bekeken werd wat daarmee te doen, dit ivm het idee dat 
er was om Vrienden van de basisschool op te heffen.  
Het idee om de Vrienden van de Basisschool op te heffen, is in de loop van de vergadering verlaten. 



Om verjonging te bereiken is besloten de statuten te vernieuwen. Er zal dan opnieuw beschreven 
worden welke afgevaardigden zullen deelnemen. Het huidige budget zal op dit moment bevroren 
worden en ingezet worden voor een specifiek project voor de nieuwbouw. 
 
 

6. Komende activiteiten 
 

6.1 Kwis 
-Er is nog 1 plaats beschikbaar.  Gegadigden kunnen zich bij Ingrid/Jo melden. 
-Werklijst wordt moeizaam gevuld. Als er nog drie mensen extra kunnen helpen, zijn er voldoende 
helpers om ontspannen te kunnen werken.  Iedereen vraagt eens rond! 
-Prijzen: voor eerste drie ploegen is er geldprijs (100/75/50). Voor ploegen die eindigen van plaats 4 
tot 10 is er een prijzentafel waaruit ploegen kunnen kiezen. Voor eerste drie gelegenheidsploegen is 
er ook een prijs. Ploegen mogen zichzelf definiëren als Quizploeg of als gelegenheidsploeg. 
  Graag nog aandacht voor prijzen voor de prijzentafel. 
-quiz is minder moeilijk gemaakt dan vorig jaar.  
-voor volgend jaar gaan makers van de quiz opnieuw bekijken of ze dit volgend jaar nog willen 
doen 
 

6.2 Werkdag 
*29 maart: er staan al enkele activiteiten op de lijst, oa hout- en verfwerken, spellen opzetten. 
*Pingpongtafels zijn afgekeurd door veiligheidsadviseur. Bekeken wordt of deze nog kunnen 
hersteld worden en/of er een buiten-pinpongtafel kan aangekocht worden van budget vanuit 
mosselfeest.  
Maandag wordt oproep voor ouders opgehangen (Inne/Sabien) 
*Zand van de zandbak wordt binnenkort ook vervangen  Els G vraagt na 
 

6.3 Schoolfeest 9 mei en tombola 
Tombola:  
*Brieven om aan sponsors te geven zijn een tijdje geleden gemaild. Er liggen ook exemplaren in het 
lerarenlokaal en bij Sandra (bakje). 
*Verdeling lijst van handelszaken waar om sponsoring gevraagd wordt.  
*Alle ideeën welkom voor andere sponsors welkom.  Graag mailen aan Marijke. Zij stelt de lijst 
op en mailt deze aan iedereen.  
*Als je prijzen hebt ontvangen, graag mailen aan Marijke.  
*Nu beginnen zoeken naar prijzen!!! 
*Sponsormaterialen kunnen bij volgende ouderraad ingeleverd worden of tussendoor bij Ingrid. 
Laatste week kunnen sponsormaterialen ook bij juf Sandra gebracht worden.  
*Alle zelfstandige ouders van kinderen krijgen een brief met vraag om sponsoring.  
*2 april worden lotjes aan de kinderen verdeeld voor verkoop  Inne/Sabien 
 
Schoolfeest:  
*Thema is 'dromen'. 
*Vrijblijvende ideeën tav invulling schoolfeest: misschien terug een 'klassiek schoolfeest' met vrij 
podium, frietjes, suikerspinnen,...  Misschien nog eens een rommelmarkt? Dit vraagt wat 
organisatie, maar kan wel de buurt betrekken.  
*Kidsparty kan gekoppeld worden aan schoolfeest of kan het laatste weekend van het schooljaar 
gepland worden op zaterdagavond 27/06  als afsluiting van het jaar. 
 *Leerkrachten komen op korte termijn samen. Van zodra het concept bekend is, graag bericht aan 
ouderraad ivm organisatie van de catering  Doodle ploegje Schoolfeest : Inne 
  

6.4 eerste communie op 14 mei 



Ann, Els G en Inès komen kortelings een keertje samen met Marijke om kort te sluiten wat er juist 
moet gebeuren 
 

7. Werkgroepen 
 

7.1 Verkeer 
Nieuws: 
Per 1 mei draait de rijrichting van de bussen om. Er komt een traject vanaf Universiteitslaan naar 
Kleinstraat, dan een ronde door Godsheide en dan terug naar de Universiteitslaan. Er verdwijnen 
enkele haltes die Bethanië nu regelmatig neemt. Dit is met hen gecommuniceerd en akkoord 
bevonden. 
Aandacht in lessen verkeer voor het fietsen in aanwezigheid van bussen omdat dit op enkele punten 
nu mogelijk iets gevaarlijker wordt.  
 
 
 

8. Voorzitterschap 
* Wordt volgende keer op agenda geplaatst. 
 

9. Schoolnieuwtje 
Wordt gemaakt  Inne en Sabien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


