
Verslag ouderraad 4 juni 2015 
 
 
 

1. Traktatie 
Anniek, Jo en Bart:  Dank je wel! 
Sabien, Jim, Veronique trakteren in september 
 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
-Sven: ophalen van de tombola is goed verlopen - Ingrid: opvallend veel prijzen zijn opgehaald 
-Bart: oproep van de leerkrachten om ivm warm weer morgen donkere kleding te dragen 
zonnecreme aan te brengen/ mee te nemen 
-Dank-je -wel van juf Agnes voor de fietsjes 
-Jo: vraag aan Lydie om de klaslijsten voor volgend jaar zo vroeg mogelijk te bezorgen, dan kan Jo 
de mailinglijsten tegen september opmaken 
-Els G.: compliment: project 3e en 4e leerjaar prachtig gedaan 
-Els G.: toetsenperiode duurt 2,5 week. Dit is voor sommige kinderen erg lang. De toetsjes in het 
begin van de periode zijn toetsen waar niet voor geleerd moet worden.  Mogelijk kunnen deze uit 
het toetsenrooster gehaald worden. Dan is de beleving van de kinderen over de toetsenperiode 
anders. Mogelijk kan communicatie naar ouders en kinderen toe aangepast worden aan beider 
informatiebehoefte. Informatie naar ouders toe kan eventueel per mail, bijvoorbeeld bij toets 
begrijpend lezen is het belangrijk voor ouders te weten dat hun kinderen goed uitgerust moeten zijn. 
Kinderen hoeven hier niets aan voor te bereiden. Prettig is wel dat er per mail met de ouders 
gecommuniceerd is, merkt Jo op.  Lydie neemt dit mee 
-Tweedaagse voor kinderen van 6e leerjaar is erg positief ervaren. Berichten zijn dat er financieel 
naar volgend jaar toe een probleem kan zijn voor de meerdaagse activiteiten. Mocht dit het geval 
zijn, dan kan bekeken worden of ouderraad opnieuw kan bijdragen hierin. In het verleden gebeurde 
dit, maar omdat maximumfactuur voor ouders toen niet bereikt werden, zijn vanuit ouderraad 
andere prioriteiten gelegd. Jo merkt op dat moet uitgezocht worden of sponsoring van ouderraad 
voor meerdaagse activiteiten in huidig decreet nog toegelaten is.  Volgend jaar bekijken!  
-Verkeersweek was een succes. Ouderraad sponsort de ijsjes. Datum wordt bekeken door de 
leerkrachten, mogelijk eind volgende week. Het was ook rustig in het verkeer deze week.  
 Activiteit: woe 26 augustus drempel verven en banner ophangen! 
-Doorlichting: er is vooronderzoek gebeurd. Focus: wiskunde en muzische vorming, dit gericht op 
de aspecten 'proces/zorg naar leerlingen toe' en 'evaluatie/rapport'. Gesprekken verlopen in 
gemoedelijke sfeer. Veiligheid van het gebouw is kritisch bevraagd. Aantal toiletten is op dit 
moment tekort. Vooruitzicht van nieuwbouw wordt hierin meegenomen. 
-Telefoontje van AKABE gekomen aan Lydie. Zij hebben bezwaar ingediend tegen verbouwing 
Malpertuus. Vraag is vanuit AKABE gekomen of de school mee wil bezwaar indienen. Dit moet 
nagekeken worden en zeker met de Vossenberg. Belangrijkste zorg van de Vossenberg is de 
veiligheid in de periode van het werfverkeer. Een stukje van de speelruimte zal verdwijnen, echter 
dit is geen eigendom van de school, dus dit is weinig klachtwaardig.  
-Nieuwe helpende handen: Evi Vander Spikken, mama van Elle, Veerle Vrindts, mama van kleuter 
Vossenberg, Leen Nijs, mama van kleuter die volgend jaar start 
 
      3.    Vorig verslag  
-Banken voor speelplaats moeten nog gebracht worden  Els G, Inès en Lydie volgen op 
-Er wordt samen gezeten met Unie Godsgeide over verkeersveiligheid  ploegje Verkeer 
-Spaarkaart voor meerdaagse activiteiten wordt volgend jaar gehandhaafd. Er ontstaat verwarring 
over wijze van betaling en herinnering aan betaling tijdens vergadering.  Er volgt mail van 
Sandra wanneer moet betaald worden.  



-Ongelukkig opgestelde brief: dit is opgepakt  
-Omkleden bij zwemmen: eerste leerjaar is enige klas waarbij jongens en meisjes pashokje delen. 
Dit omdat er maar 1 leerkracht is die klas kan begeleiden. Andere klassen kleden jongens en meisjes 
apart uit. Ter info: normen in leerplan over het zwemmen worden volgend jaar nog lager.  
 
      4.   Financiën 
-Inès wordt volgend jaar penningmeester met ondersteuning van Marijke. 
-Sinterklaas uitgaven, uitgaven voor het project 'spel, turnen, koken' en enkele andere kosten 
moeten nog in rekening gebracht worden. Van het project zijn enkel de fietsjes voorlopig 
aangekocht. Enkele andere bestellingen zijn gedaan, maar nog niet betaald. 
-Omdat er nog rekeningen zijn gekomen voor Kerstmarkt, is 200 euro winst niet  behaald. Echter 
200 euro voor goed doel zal toch overhandigd worden   Wie wil mee met Inne? 
-Schoolfeest is financieel dit jaar erg positief afgerond. Waarschijnlijk heeft het eten aanzienlijk 
meer winst opgeleverd. Er wordt nog uitgezocht wat kostprijs-opbrengst van workshops was. 
Tombola heeft iets minder opgeleverd. 
 

3. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 

5.1 Schoolfeest 
-Was gezellig, maar kort. Moment van de regenbui en het binnen trekken van tombola en dromen 
hebben mogelijk een rol gespeeld.  
-Workshops waren aantrekkelijk voor de kinderen, tipi-tenten oogden gezellig.  
-Aankoopprijs van de prijsjes voor Vlaamse Kermis was duur, volgend jaar bij Action of dergelijke 
kopen. Dan kunnen misschien ook alle kindjes met volle kaart een prijsje krijgen. Nu was dit enkel 
voor Vlaamse Kermis. 
-Vlees was moeilijk van de stokjes af te halen, ook koud op het ogenblik dat het geserveerd werd. 
 Volgend jaar opnieuw bekijken.  
-Er was wat onduidelijkheid voor sommige kinderen waar ze zich bij hun leerkracht moesten 
melden.  Ontvangst op ogenblik dat kinderen aankomen is aandachtspunt voor volgend jaar.  
-Omdat kleuters half uurtje voor start aanwezig moesten zijn, waren er al ouders voor het 
aanvanguur van het schoolfeest aanwezig. Bediening vanuit ouderraad was hier niet op voorbereid. 
 Volgend jaar hier op letten.  
-Koffiekannen verplaatsen: niet meer op de toog, wel bij de vlaaien. Koffiekannen waren moeilijk 
bereikbaar voor zelfbediening.  
 

5.2 Schoolraad 
Jo licht toe: 
-volgend jaar: twee keer per jaar 
-inrichtende macht was niet aanwezig 
-verder weinig inhoudelijke bijzonderheden 
- verslag volgt 
   

5.3 Eerste communie 
-mooie viering, mooie receptie, super gedaan! 
 

5.4 Vrienden van de basisschool 
Statuten zijn vastgelegd in ingediend voor staatsblad. Streven is om geld de komende vijftal jaren te 
besteden. Vereniging kan daarna stoppen. 
 

5.5 Algemene Vergadering 
Aantal voorzitters van ouderraden zijn niet gegaan gezien ontbreken van engagement van 
Schoolbestuur van de KT-scholengroep. Ook Ingrid heeft bewust overwogen niet deelgenomen. 



  
 

4. Komende activiteiten 
 

6.1 Etentje ouderraad 
Datum: 12 juni.  
Adres: Ingrid Kalverstraat 21, Diepenbeek 
Uur:  19.00u 
Graag verontschuldigen bij afwezigheid 
 

6.2 Kidsparty 
Kidsparty was gepland voor 27 juni. Dit valt in een drukke periode met diverse activiteiten voor de 
kinderen. Vraag is of er dan een voldoende opkomst zal zijn.  Met uitzondering van 1 nieuwsbrief is 
er nog geen aankondiging geweest van de Kidsparty, dus het zal door de meeste kinderen 
waarschijnlijk ook niet gemist worden.  
      Mogelijk alternatief: september volgend schooljaar 
  

6.3 BBQ zesde leerjaar 
maandag 29 juni 17.00u.  
Aankopen bij de Spar.  
Frigobox wordt dan bijgeleverd als dit bij bestelling gevraagd wordt  Ann 
 Ann stuurt nog werklijst rond 
 

6.4 Afsluiting schooljaar met aftellen 
dinsdag 30 juni : glaasje witte wijn en sapje  
Sven, Els S, Ingrid 11.30u  
Bart 12.00u 
Ann, Sabien, Anniek schuiven later aan  
 

6.5 Donderdag 27 augustus kennismakingsdag 17.00u tot 19.00u 
Ann, An, Lieve en Jim 
 

6.6 Kennismaking van ouderraad in de klassen 
kan 3 september worden afgesproken op eerste ouderraad 
 

6.7 Verven drempel 26 augustus 
Inne, Ann, Veronique, Els G, Sabien, Jim 
 
 

5. Volgend werkjaar 
 
-Vrienden van de basisschool: Pablo en Inès 
-Schoolraad: Jo en Pablo 
-Afgevaardigde van de leerkrachten: wordt nog beslist door de leerkrachten, vaste en wisselende 
deelnemer 
-Penningmeester: Inès 
-Secretaris: Lieve 
-Voorzitter en ondervoorzitter: Sabien en Ann 
 
 
 
Werkgroepjes 



 
7.1 Verkeer : Els G, Marijke, Sven (en Bart) 

 
 

7.2 Website : Jo en Inès 
 

7.3 Logistiek : An, Sabien Ann, Jim, Lieve 
 

7.4 ICT : Bart, Jo en Rob 
 

7.5 Inhoud : Ann, Lieve, Sabien, Veronique, Lydie 
 
 7.6 Financieel : Inès, Marijke, Pablo en Jo 
 
 7.7 Soep : An, Ann, Anniek en Pablo 
 

7.8 Nieuwsbrief : Sabien en Ann 
 
Kalender voor volgend schooljaar 
Opmerkingen vooraf 
-aantal data moeten nog bepaald worden 
-brainstorm over engagement:  

- Het idee blijft dat iedereen investeert naar eigen mogelijkheden/keuze.  
- Belangrijk blijft wel tijdig afmelden.  
- Bij mosselfeest en schoolfeest is het wel belangrijk dat iedereen streeft naar aanwezigheid. 
- Inzet op losse medewerkers blijft cruciaal voor deze activiteiten. Bij infodag verzamelen 
van contactgegevens van mogelijke kandidaten 'losse medewerker'. Hier kan bestand van 
gemaakt worden van mensen die gericht kunnen aangesproken/gemaild worden.  
- Voor schoolfeest zou eventueel door leerkrachten gemaild kunnen worden met oproep voor 
helpende handen. 

-voor herkenbaarheid: foto's van ouderraadleden in bak hangen, ook in eerste nieuwjaarsbrief.  
 
*Koffiemoment eerste schooldag : An, Ann, Sabien, Els S, Jim 
 
*Ouderfuif : 24 oktober : Jim, An, Els S 
 
*Kerstmarkt : 17 december :Sabien, Els G, An, Ann, Anniek en Lieve 
 
*Eetfestijn :20 en 21 februari : Marijke, Veronique, Jo, Ann, Sven, Sabien 
 
*Kwis :23 april : Jo en Lieve, Sven en Anniek 
 
*Kids Party : mogelijke data: eind september, na carnavalstoet, na schoolfeest, staat nog open 
 
*Schoolfeest : datum volgt : Ann en Marijke, Sabien enVeronique 
 
*Rommelmarkt : wordt nog bekeken :An, Inez, Ann 
 
*Boekenbeurs : 27 november : in boekenweek :Marijke, Ann en Lieve 
 
*BBQ zesde leerjaar :Ann 
 



 
6. Schoolnieuwtje 

Er volgt nog kort schoolnieuwtje.  
Volgend jaar blijven Sabien en Inne dit schrijven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


