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1. Traktatie 
An en Sven, dank je wel! 
Traktatie in juni : Bart, Jo en/of Anniek  
 Spreken jullie iets af of indien het niet lukt, laten jullie me dan iets weten? 
 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
-Kwis Catharinaschool – 23 mei : Lieve, Ann, Sabien, Inne en Rik 
-Banken via werk van Inès voor op de speelplaats zijn goedgekeurd door veiligheidscoördinator. 
Woensdagmiddag in tweede helft mei kan Frank banken halen. Lydie is dan op school om aan te 
wijzen waar de banken geplaatst moeten worden.  Els spreekt af met Lydie 
-Lijnbussen zijn niet van richting gewijzigd. Er waren enkele alternatieve routes in de planning van 
de Lijn. De stad Hasselt heeft geen beslissing genomen over welke opties ze wil uitgevoerd zien, 
daarom is alles bij het oude gebleven. Plan is om samen met Unie Godsheide opnieuw de stad te 
benaderen.  Ploegje Verkeer neemt contact op met de Unie 
-Juf Sandra signaleert dat er veel minder foto's verkocht zijn. Foto's waren mooi, was de algemene 
indruk. Het via internet bestellen was wat omslachtig. De deadline was in de paasvakantie. 
Mogelijk zijn mensen vergeten te bestellen.  Inne geeft dit door aan Sandra 
-Formule van betaling zee- en muzeklasse is veranderd naar aanleiding van de diefstal op school. 
Betaling kan in 2 of in 4 keer, contant of met overschrijving. Eerder werd het geld contant 
meegebracht om de kinderen bewust te maken van het sparen. Jammer is dat dit pedagogisch aspect 
van het sparen verloren gaat.   
Ann merkt op dat het voor ouders die de muze-klassen nog niet kennen vreemd is dat er al een 
betaling wordt gevraagd voor hierover uitleg gegeven wordt. De info-avond volgt na de eerste 
betaling. 
Idee naar volgend jaar toe:  in brief kan toelichting gegeven worden over de reden van 
verandering van de betalingsformule en over de inhoud van de klassen.  
Stempelkaart om te 'leren sparen' kan ook gebruikt worden met de huidige betalingsformule.   
-Planning van de uren en klassen voor volgend jaar wordt afgerond voor de oudercontacten. Zo kan 
dit tijdens de oudercontacten (juni) besproken worden met de ouders. Op dit moment ligt de 
verdeling nog niet vast. 
-Brief die meegegeven is aan de ouders over de integratieweek voor de 'rode kleuters' is onduidelijk 
qua inhoud. Jammer is ook dat er geen logo op staat ter herkenbaarheid voor de ouders. 
Brief is niet digitaal verspreid. Dit is wel afspraak die gemaakt is onder de leerkrachten. 
 Lydie bespreekt dit 
-Ann: onder het afdak blijft het soms rommelig, ook plastieken bakken zijn soms vies. Dit blijft 
aandacht vragen. 
-het briefje van het schoolfeest is in sommige klassen laat verdeeld, waardoor de inschrijving voor 
de BBQ kort dag was. Sowieso is de ervaring dat mensen laat inschrijven, dit is ook zo bij het 
mosselfeest. Idee van meester Rik is om de flyer digitaal te verspreiden op de dag waarop hij ook in 
de klassen verspreid wordt.  alle flyers van de OR ook digitaal verspreiden 
-Lieve: kinderen eerste-tweede leerjaar delen kleedhokjes bij het zwemmen. Sommige ouders-
kinderen hebben hier moeite mee.  Dit wordt met turnleerkrachten opgepakt. Eventuele 
alternatieve mogelijkheden worden bekeken. 
-Ann: zwemactiviteit woensdagmiddag 20 mei is leuk, maar woensdagmiddag is vaak al druk. 
Jammer dat dit niet tijdens schooluren kan. Maar dat is nu net het principe van SVS. 
-KT-scholengemeenschap loopt mee met de Levensloop van Stichting tegen Kanker. Aniek loopt 
ook mee.  



-An S.: graag blijvend aandacht voor ruime uren oudercontacten 
-Lydie: er komt binnenkort doorlichting van de school door twee inspecteurs. 26 mei is er gesprek 
met directie en is er controle op veiligheid. Daarna zijn er gerichte gesprekken met leerkrachten. 
Dan wordt een focus van de inspectie bepaald. De doorlichting duurt drie dagen. Beoordelingsscore 
varieert van 1 tot 3. 1 is volledig in orde, 2 geeft aandachtspunten voor bepaalde vakken, 3 betekent 
dat school na een bijkomende inspectie moet sluiten. Er wordt niet met ouders gesproken in kader 
van inspectie. Soms wordt wel kort met kinderen gesproken. 
-Jim heeft inschrijvingsformulier voor kortingskaart van verfwinkel voor leerkrachten 
-Veronique vraagt zich af wanneer er duidelijkheid komt over de keuze van de graadklaswerking. 
Dit zal gebeuren op het oudercontact. Afgelopen jaar is de graadswerking grotendeels losgelaten. 
Afspraak was om ondanks de indeling in jaarklassen wel regelmatig in graadswerking te werken. 
Dit is in de praktijk in de tweede graad weinig gebeurd.  
Factoren die een rol spelen in de keuze over graadswerking: 
*de grootte van de klassen is gegroeid afgelopen jaar,  eerder werd er binnen de school gekozen om 
graadsklassen niet meer dan 25 leerlingen te laten tellen.  
*mate van investering in het eerste leerjaar: hoeveel uren wil je hier inzetten, welke mogelijkheden 
resteren dan nog voor verdere verdeling van klassen 
*inventarisatie van de 'zorgkinderen' 
Keuze wordt gemaakt in juni. Dit is laat voor ouders die hun keuze voor een school nog moeten 
maken. Lydie licht toe: keuze die nu gemaakt wordt, is keuze voor de komende jaren, keuze voor 
een bepaalde visie. Het is belangrijk dit gedegen te doen. 
Opgemerkt wordt dat ongeacht de beslissing, het belangrijk is hierover duidelijk te 
communiceren. Binnen het team van de ouderraad worden verschillende voordelen van 
graadklaswerking benoemd, realiserend dat dit mogelijk wat extra vraagt van leerkrachten.  
-Sven: tombola-lotjes zijn weinig voorradig bij nabestelling. Omdat drukwerk van de lotjes een hele 
kost is, is er dit jaar voor gekozen om enkel het aantal te drukken voor 2 boekjes voor oudste kind, 1 
voor elk volgende kind. Boekjes die terug binnen kwamen, worden terug verkocht. Volgend jaar is 
het handig terug iets meer loten te laten drukken. 
-Pablo huwt op 4 juli en nodigt iedereen uit voor een viering en feest in de tuin. 
-Meester Rik toont muziekinstallatie die gekocht is met geld van de sponsorloop. 
 
 

3. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering 
-zwemmen: kost van bus en badmeester is gestegen, kost van badmeester stijgt mogelijk nog. 
Eindtermen voor zesde leerjaar zijn: 25 meter kunnen zwemmen in slag naar keuze 
-aankoop van bord en spandoeken bij Lettershop is gebeurd 
-groepje ict loopt, er komen weinig vragen van leerkrachten 
 

4. Financiële toestand 
Onveranderd omdat bestellingen nog niet geleverd zijn 
-eind volgende week worden fietsjes van Edutoy geleverd, plint, doek voor trampoline, zweedse 
bank en klein spelmateriaal is besteld.  
-vanuit kleuterhoek is veel weggegooid omdat plastiek versleten was. Dit geeft optie om nieuwe 
lage spelelementen te kopen, dit in plaats van rubbertegels voor hoog spelelement. Ploegje logistiek 
werkt hieromtrent een voorstel uit.  
-schoolraad: terugkoppeling is nog niet gebeurd door Jo en Sofie door beider afwezigheid op de 
vergaderingen. Het verslag van vorige schoolraad wordt bij het verslag van de ouderraad gevoegd. 
 

5. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 

5.1 Verfdag 
Mooi resultaat, goed door de kinderen benut. Het was ook een gezellige activiteit. Verf is duur en 



blijft vrij kort zichtbaar. Naar volgend jaar toe Thermoplast overwegen voor lijnen van bijvoorbeeld 
trefbalveld. Een voordeel van verf met spuitbus is dat er variatie kan geboden worden in de spellen 
als er enkele keren per jaar geverfd wordt. 
 
 

6. Komende activiteiten 
 

6.1 Schoolraad 
Inventarisatie voor agendapunten: verkeer, nieuwbouw. 
 
Naar aanleiding van dit punt wordt idee geopperd om in directie-raad mogelijkheid van 
busabonnement op KT-niveau te bekijken. Zo wordt ervoer voor zwemmen misschien goedkoper? 
Of moet minder beroep gedaan worden op ouders voor vervoer? 
 

6.2 Schoolfeest 
-mooie tombola-prijzen.  Marijke heeft het overzicht van de prijzen rond. 
-eerste deel van het schoolfeest gaat binnen door. Tweede deel gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk 
buiten. Buiten staan Tipi tenten. 
-voor workshops en Vlaamse kermis zijn er kaarten aan democratische prijzen. 
-288 inschrijvingen voor BBQ. Er is ook aanbod voor vegetariërs. 
-kleuters en lagere school treden op.  
-10 hoofdprijzen worden live getrokken, de andere prijzen worden voor en na school uitgedeeld. 
-opbouw zaterdag is nog weinig bemand. Shift van 16.00u tot 18.30u heeft het meest tekort aan 
helpende handen. 'Men zegge het voort!' 
-laatste praktische afspraken worden gemaakt 
 

6.3 Eerste communie 
-er zijn genoeg helpende handen 
-schatting: 150 inschrijvingen, dit is veel in vergelijking met vorig jaar gezien er veel minder 
communicantjes zijn 
 

7. Ploegjes en activiteiten naar volgend jaar toe 
Eerste inventarisatie, volgend overleg wordt dit definitief beslist 
 

7.1 ICT 
- blijft zinvol 
- Bart, Jo en Rob vormden het ploegje 
- Bart blijft volgend jaar het ploegje trekken 
 

7.2 Website 
- blijft zinvol 
- Jo, Sabien, Inès en Ingrid vormden het ploegje 
- Volgend jaar : Inès en Jo (nog te vragen) 
 

7.3 Verkeer 
- blijft zeer zinvol 
- Es G,  Els S, Bart en Marijke en Ingrid vormden het ploegje 
- Volgend jaar : Marijke, Els G, Sven en (Bart) 
 

7.4 Inhoud 
- blijft zinvol voor de toekomst 
-  Ann, Ingrid en Lieve vormden het ploegje. Dit jaar was er geen aanleiding voor overleg 



- Volgend jaar : Veronique, Sabien, Lieve, Ann en Lydie 
 

7.5 Promo 
 - voorlopig een afgeronde taak, krijgt volgend jaar geen vervolg 
 

7.6 Logistiek 
- blijft zinvol 
- Sabien, Ann, An, Jim en Ingrid vormden het ploegje 
- Volgend jaar : Ann, Sabien, An, Jim, Lieve 
 
  7.7 Financieel 
- Dit zijn enkele overleggen per jaar ter ondersteuning van de taak van de penningmeester. 
- Ingrid, Sandra, Inès, Marijke, Pablo en Jo vormden dit ploegje 
- Volgend jaar : Inès, Marijke en Pablo 
 

7.8 Soepploegje 
- blijft zinvol, dag van de week wordt nog vastgesteld, ook afhankelijk van beschikbaarheid van 
helpende handen 
-  Ann, Els G, Pablo en Inne vormden het ploegje 
- Volgend jaar : An, Ann, Anniek 
 

7.9 Activiteitenkalender 
Vraag is of het haalbaar blijft om het aantal activiteiten te handhaven. Voldoende helpende handen 
blijven verzamelen was afgelopen activiteiten moeizaam. Het aantal losse medewerkers is beperkt, 
veel losse medewerkers zijn ouders van kinderen van het zesde leerjaar.  
 
Gebrainstormd is over oorzaken en ideeën voor werving.  
Oorzaken? 
-Bekendheid onder de ouders is minder dan vroeger.  
-Vroeger werden briefjes met oproep voor helpende handen uitgedeeld voor elke activiteit. Vraag is 
of dit nu nog bijkomende reacties zou opleveren. Vragen via bijvoorbeeld facebook leverden ook 
weinig reactie op.  
 
'Ideeën voor werving?’ 
-Bij klassikaal infomoment in het begin van het schooljaar kan misschien geïnventariseerd worden 
wie interesse heeft om zich als lid of losse medewerker te engageren. Dit in combinatie met 
blijvende oproepen per activiteit.  
Naar volgend jaar toe is belangrijk de ouderraad in de klassen te laten voorstellen door leden die dit  
prettig vinden om te doen, onafhankelijk van de klas waar zij kinderen hebben.  
-Opvallend briefje met oproep, bijvoorbeeld in de vorm van een handje. 
-Ouders van ex-leerlingen zijn ook nog steeds welkom, worden nu steeds door Ingrid uitgenodigd.  
-Ouderraad op leuke manier profileren via activiteit op Kijkdag.  
-Informeel contact zoeken bij schoolpoort of op activiteit.  
 
Eetdag, schoolfeest en BBQ lagere school zijn onmisbare activiteiten.  
Ouderfuif, kerstmarkt, kidsparty, kwis en boekenbeurs zijn overige activiteiten.  
Opmerking: de makers van de kwis zijn bereid om volgend jaar opnieuw kwis te maken als er een 
kwis blijft bestaan. 
 
Oproep aan iedereen om tegen de volgende vergadering na te denken over hun engagement (hoe 
veel wil/kan je bijdragen aan activiteiten) en over hun voorkeur qua activiteiten. Zo kan jaarplan 
voor 2015-2016 opgemaakt worden.   



 
Doelen van ouderraad: mensen samenbrengen, geld inzamelen voor werking van de school, 
meedenken in pedagogisch project van de school.  
 
 

8. Verdeling functies 
Penningmeester: Marijke-Inès overleggen nog met Inne en met elkaar, ze zien een duo-job wel 
zitten. 
Secretaris: Lieve 
Voorzitter-ondervoorzitter: Sabien, Ann, Marijke overleggen met elkaar en met Ingrid 
 
Ter info: etentje 12 juni  om 19.00u, verdere berichtgeving volgt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


