
Verslag ouderraad 2 april 2015 
Verontschuldigd : Pablo, Veronique, An, Els S, Sofie en Jo. 
Aanwezig : Juf Moniek, Juf Marleen, Juf Lydie, Ann, Anniek, Els G, Inès, Inne, Jim, Lieve, Marijke 
en Sabien 
 

1. Traktatie 
Inès en Marijke, dank je wel!  
Tractatie OR mei : vragen aan de jarigen van mei : Jo, Sven en An 
Tractatie in juni : Anniek en Bart 
Dan is iedereen juist 1x aan de beurt geweest 
 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
-An:  aantal keer zwemmen per schooljaar is beperkt. 
Juf Marleen en Lydie lichten toe: vorig jaar gingen de leerlingen 2 keer per 6 weken zwemmen. 
Echter de kostprijs van de bus is hoog. Daarnaast was er vanuit doorlichting opgemerkt dat er in het 
sporten verhoudingsgewijs te veel zwemmen zat. De leerlingen van de Hazelaar gaan vaker 
zwemmen, echter zij moeten kostprijs van de bus niet betalen omdat zij te voet gaan.  
Het schaatsen van afgelopen week was eenmalig. Mogelijk kan dit vervangen worden door een 
extra keer zwemmen. De kinderen vonden het schaatsen leuk. Jim merkt op dat de periode op de 
schaatsbaan kort was.  
 Conclusie: de mogelijkheid wordt bekeken om de kinderen van de eerste (en tweede) graad 
vaker te laten zwemmen. Kinderen van de hogere graden kunnen al goed zwemmen en vinden het 
baantjes zwemmen minder prettig.  Lydie neemt dit mee 
-Lieve: poort op woensdagmiddag gaat soms heel laat open.   Hier zal op gelet worden. 
-Jim: meester Rik heeft met de kinderen opnieuw tuintje gericht. Goed initiatief! Mogelijk kan het 
tuintje nog wat extra 'aangekleed' worden om het ecologische aspect van de school te promoten. 
-Lydie: 17 maart was er afspraak met de stad over de bouw en de bemiddeling rondom de ruil van 
de grond. De stad stuurt tijdens dit overleg aan op een rechtstreeks overleg tussen de school en 
Tevona. Guido Brebands van het schoolbestuur volgt dit op.  
-Lydie: er komen 3 uren extra voor de kleuters. 1 uur wordt ingezet op de hoofdschool, 2 uren in 
de Vossenberg. Op de hoofdschool worden de uren met turnen door meester Michael ingevuld. Op 
de Vossenberg worden de uren ingezet door een kleuterjuf vanuit de KT scholengroep.  
-Marijke: na het gezamenlijk oudercontact dat er is geweest met de ouders van de klas van meester 
Wouter loopt er een prettige communicatie tussen ouders en leerkracht. Mail en blog worden 
regelmatig gebruikt. 
-Juf Marleen: de kwis was prettig. 
-Ingrid:vraag naar stand van zaken van de samenlevingscode. Lydie licht toe: het project kan 
starten.  Lydie bevestigt Sabien per mail dat de bestelling bij de Lettershop gedaan kan worden. 
De kostprijs past binnen budget. Eén offerte volstaat. 
-Ingrid: kwis van de  Katharina-school op 23 mei.   Geïnteresseerden kunnen zich melden bij 
Ingrid. 
-Ingrid: 25 april kwis van VCOV in Nijlen: wie is de slimste ouderraad van Vlaanderen?  
 Geïnteresseerden kunnen ploeg vormen. 
 
 

3. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering  
-er wordt een oproep gedaan voor helpende handen op het schoolfeest in de volgende 
nieuwsbrief. 
-organigram van de leerkrachten stond in de  vorige nieuwsbrief. Dit komt met foto's ook nog in de 
glazen bak. 
-internetverbinding loopt goed nu de oplossing zoals in het vorige verslag genoemd er is. 



-grootouderfeest Vossenberg: vanuit Vossenberg kunnen enkele ouders een handje helpen. Jim en 
zijn vrouw kunnen ook helpen. 
-veiligheidsadviseur heeft banken nog niet gekeurd. Hij heeft het druk met de aankomende 
doorlichtingen.  Lydie vraagt veiligheidsadviseur nogmaals: kunnen banken zo geplaatst 
worden/ moet het zitvlak bekleed worden met hout/... 
Naar aanleiding van thema veiligheid: speeltuig van de kleuters voldoet niet aan veiligheidseisen. 
Dit moet in principe op zand of rubber matten staan  Ploegje Logistiek 
-kiezels op de parking blijft een probleem. Mogelijk een beurtrol met Cosmo afspreken voor het 
onderhoud. Een meer gedegen oplossing zou kunnen overwogen worden. Hierbij rekening houden 
met afstemming met eigenaar en nieubouw. 
-stand van zaken aankopen project 'turn-, spel- en kookmateriaal. Vanuit de Vossenberg kan 
turnmateriaal gekocht worden. Over fietsjes moet nog keuze gemaakt worden welke prijsklasse 
fietsjes gekocht zullen worden. Keuze valt op de aankoop van duurdere, degelijke fietsjes. De 
ouderraad betaalt twee fietsjes, school betaalt er twee, dan krijgt de school een vijfde gratis via 
www.edutoy.be. Als er voor ongeveer 200 euro kookmateriaal gekocht wordt, is er nog een bedrag 
over voor rubberen matten bij het speeltuig in de kleuterhoek  Ploegje Logistiek  
-Jo en Sofie zijn niet aanwezig om informatie vanuit schoolraad toe te lichten  OR van mei 
-fotograaf: mooie foto's. Systeem van het bestellen via internet is over het algemeen duidelijk.  
Er wordt nagevraagd hoe extra klasfoto's kunnen besteld worden. 
 

4. Financiële toestand 
-kwis: was begroot op 1700 euro en heeft 1896 euro winst opgebracht. Er waren twee ploegen meer 
ingeschreven dan vorig jaar, de drankverkoop was gelijk als vorig jaar, verkoop van hapjes was wat 
minder. Overschot van de hapjes wordt bewaard voor de BBQ voor de kinderen van het zesde 
leerjaar. 
 
 

5. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 

5.1 Kwis 
Kwis was makkelijker dan vorige editie, ook de laatste ploegen in het klassement haalden de helft 
van de punten. De twee klassementen (professionals-gelegenheidsploegen) werd als prettig ervaren. 
Bezetting van helpers was minimaal. Dank je wel aan meester Rik en juf Martine voor de extra hulp 
bij de opruim! 
Aandachtspunten bij huur van de zaal: leeggoed goed sorteren, tafels op juiste plaats opbergen, 
afspraken maken met Jules over terugbrengen van de sleutels.(ivm fritketels) 
Opmerking naar aanleiding van minimale bezetting helpers: in juni bekijken welke activiteiten naar 
volgend jaar toe haalbaar zijn met de helpende handen die er zijn. 
 
 

5.2 Vergadering van de voorzitters van de ouderraden KT 
Brigiet en Kristel waren aanwezig. Er is antwoord gekomen op vragen rondom ICT 
*je kan nu zien hoeveel hits je hebt op de website.  
*er blijkt een handleiding te zijn voor de website, een vorm van stappenplan voor alle leerkrachten 
en ouderraden over hoe iets op de website te plaatsen  te vragen aan Rik Lemmens 
*er kan een nieuwsbrief geraadpleegd worden via de algemene website van de KT-scholengroep  
*de nieuwsbrieven van de akademie zijn te raadplegen via de website 
*Jos, Serge en Rik zijn allen spreekpunt voor de scholen voor ict 
 Brief waarin trio zich heeft voorgesteld is in nieuwsbrief van onze ouderraad opgenomen. Dit is in 
verschillende andere scholen ook gedaan. De Mozaiek gaat dit in een wat vereenvoudigde versie 
ook nog doen. 
-Er zijn nog steeds veel directieleden in KT-scholengemeenschap. Verdeling van Lydie en Luc is op 



dit moment zo dat Lydie 4 dagen in Godsheide is, Luc 1 dag. Officieel is er een half-half verdeling. 
Vanwege de onrust in het begin van het schooljaar is er voor deze verdeling gekozen in overleg 
tussen Lydie en Luc. Vanuit het oogpunt van de directie is het prettig de directiefunctie met twee te 
delen. Vanuit het perspectief van de ouder is het prettig een herkenbaar gezicht te hebben in de 
directiefunctie.  
-Praktisch lijkt er nog meer winst te halen uit de samenwerking op KT-niveau (bijvoorbeeld 
gezamenlijke aankopen van meer materialen). In de uitvoering van de pedagogische visie wordt nog 
veel gemist. De theoretische invulling door de akademie mist praktische uitwerking.  
- De algemeen directeur lijkt de aansluiting tussen de leerkrachten, scholen en het schoolbestuur 
niet echt te bevorderen. De algemeen directeur lijkt dicht bij het schoolbestuur te staan. Dit is een 
bezorgdheid van de ouderraad die door Lydie wordt meegenomen.  
 
 

5.3 Werkdag 
Uitgesteldt ivm slecht weer. Een nieuwe datum moet gepland worden. Eerste week na paasvakantie 
zou qua weer gunstig zijn. Afhankelijk van weer en het aantal helpende handen wordt de werkdag 
op één van de avonden gepland. Tijdens paasvakantie kan Frank het zand aanvullen.   
 
 

6. Komende activiteiten 
 

6.1 Schoolfeest 
-Thema dromen.  
-Start om 14.00u. Tot 15.15u treden de kleuters op. Daarna zingen de kinderen van de lagere school 
liedjes over dromen. Na een pauze volgen workshops en een Vlaamse kermis. Daarna volgt een 
droomtrekking. Per klas worden er door de kinderen dromen bedacht en mag er een droom 
getrokken worden. Mogelijk kan geregeld worden dat een droomvlucht met een helikopter de 
hoofdprijs van de tombola wordt. Ingrid herinnert hierbij aan de keuze van de ouderraad om geen 
grote bedragen te spenderen aan de prijzen van de tombola. Er worden ouders gezocht die dromen 
kunnen verwezenlijken van kinderen. Hiervoor kan oproep gedaan worden. 
-Vraag aan ouderraad: kunnen er springkastelen gehuurd worden.   
-Voor de catering kan nu verder planning gemaakt worden. Er wordt een programma uitgewerkt en 
een alternatief regenprogramma.  
-Voor tombola komen prijzen binnen.  Graag aan Marijke mailen welke prijzen van welke 
winkels binnen gebracht zijn.  
 

6.2 Eerste communie 
Els G., Inès en Ann gaan de receptie in samenwerking met de andere ouders van het tweede leerjaar 
vorm geven. Marijke heeft van vorig jaar inkooplijst bijgehouden met hoeveelheden en 
aandachtspunten over aankoop hapjes en dergelijke. Er wordt nog briefje uitgedeeld aan de 
communicantjes met verzoek om het aantal mensen die zij meebrengen naar de receptie door te 
geven.   
 

6.3 Kids party 
Laatste zaterdag (27 juni) van het schooljaar. Leerkrachten zijn akkoord met dit voorstel. 
 
 

7. Werkgroepen 
 

7.1 Website 
Loopt 
 



7.2 Logistiek 
Komt binnenkort bij elkaar.  Inne maakt doodle 
 

7.3 ICT 
Bart, Jo en Rob volgen lopende zaken op.  Ingrid vraagt na  
 

7.4 Promo 
Aanmeldingen voor nieuwe kinderen loopt goed.  
Aandachtspunt: doorgeven aan ouders dat ze best vooraf afspraak maken voor bezoek aan de school 
of inschrijving  
 

7.5 Verkeer 
Gepland is dat 1 mei de richting van de bus omdraait.  
Kleuterparking wordt regelmatig onrechtmatig gebruikt. Hier komt opnieuw aandacht voor. 
 Actie plannen  

 
 

8. Voorzitterschap 
 Kandidaten mogen zich melden.  
 Dit geldt voor alle functies en ploegjes. 
Tot nog toe heeft niemand zich al officieel bekend gemaakt als kandidaat. 
 
In mei als agendapunten opnemen, om ouderraad van juni een beetje te ontlasten : 

 Wie wil in welk ploegje ? 
 Wie wil welke activiteit trekken? 
 Invulling van de functies voor volgend schooljaar 

 
 
 

9. Schoolnieuwtje 
Wordt gemaakt door Inne en Sabien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


