
Verslag ouderraad 1 oktober 2015 
Aanwezig: Sabien, Anniek, Lilian, Lydie, Veerle, Lieve, Marijke, Jim, Agnes, Els, Leen, Martine, 
An, Bart, Ann, Ines 
 
 

1. Traktatie 
Ann en Lydie, dank je wel! 
Volgende maand trakteren Bart en Leen 
 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
-Welkom aan de nieuwe leden: Veerle, mama van Ines en Axel, Leen, mama van Stella. 
-Lydie: juf Mie heeft zorgverlof tot kerstmis op donderdagmiddag en vrijdag. Haar uren worden 
vervangen door juf Stefanie Achten. 
-Lieve: er staat nog een fout in de data voor de vrije dagen op de website.  Sabien: de informatie 
over de klassen op de website is nog niet geactualiseerd. Lydie legt uit: deze aanpassingen moeten 
gebeuren door Luk Vlekken. Rik heeft hier geen autorisatie voor. – Lydie opvolgen 
-Jim: de bergruimte van de ouderraad is erg krap aan het worden. Er wordt gezocht naar extra 
bergruimte. In het zorgklasje kan mogelijk een rek bij geplaatst worden. Lydie vraagt bij 
leerkrachten van de eerste graad na of dit kan.  Lydie opvolgen 
-Jim: nieuwe materialen op de speelplaats, bijvoorbeeld twister, worden herhaaldelijk stuk gemaakt 
door de kinderen. Voorstel is om hier op het forum aandacht voor te vragen. Het tekort aan respect 
voor materialen is demotiverend voor de ouderraad om materialen te herstellen of hier nog 
uitbreiding aan te geven. Lydie opvolgen 
Naar aanleiding hiervan kaart An aan dat het forum waardevol bevonden wordt en ook onder de 
ouders meer bekendheid mag krijgen. – opnemen in de nieuwsbrief 
-Agnes: Fairtrade producten voor sinterklaas kunnen voor een bepaald bedrag aan de helft van de 
prijs aangekocht worden. Dit door een tegemoetkoming van de stad. Marijke kijkt dit na. Mogelijk 
kan er fruit mee gekocht worden. – Marijke tegen volgende vergadering navragen 
-An: feedback die ze hoorde van een ouder van een leerling van het eerste leerjaar: de leerlingen 
beginnen het schooljaar meteen met veel lesjes. Er is weinig plaats voor spel en voor het verkennen 
van de school (vooral voor de kleuters van de Vossenberg). Uit de informatie die uitgewisseld 
wordt, blijkt dat deze indruk weinig gedeeld wordt. Mogelijk is de indruk van deze ouder gekleurd 
worden door de selectieve informatie die kinderen thuis vertellen.  An zal dit met de betreffende 
mama oppakken.  
-An: schoolbenodigdheden als pennenzak en schrijfmateriaal worden voorzien door de school. Het 
was niet voor alle leerlingen duidelijk dat je ook zelf schrijfmateriaal en pennenzak mag voorzien. 
Lydie licht toe: schrijfmateriaal wordt door de school gratis voorzien. Dit staat vermeld in het 
schoolreglement. 
-Ann: er gaan verhalen de ronde dat een leerling van de tweede graad tijdens de muzeklassen thuis 
zal slapen op initiatief van de ouders. Dit is niet bekend bij leerkrachten en directie. Vraag van de 
ouderraad is wat standpunt van de school is als ouders deze vraag zouden stellen. Standpunt op de 
vergadering van ouders en leerkrachten is dat de expliciete verwachting van de school is dat 
kinderen deelnemen met overnachting. Als ouders hieromtrent problemen hebben, wordt dit met de 
desbetreffende ouders opgepakt.  
-Sabien: er is bezorgdheid onder de ouders over het thema Halloween voor de muzeklassen. De 
ervaring van vorige edities leert dat de leerkrachten dit goed oppakken en leerlingen erg enthousiast 
zijn over de muzeklassen. Mogelijk kunnen ouders gerust gesteld worden door bijkomende 
informatie. -Leen: principe van het spaarplan voor de muzeklassen is niet bekend bij de ouders van 
de kinderen die nu pas in deze school starten. Lydie opvolgen of er nog vragen of 
‘bekommernissen’ zijn rond muzeklassen in het algemeen (slapen/thema/betalingen) 
 



-Ann: enkele jaren geleden waren er leesmoekes. Vraag is of dit opnieuw vorm zou kunnen krijgen. 
Martine licht toe: probleem was dat er steeds minder 'moekes' bereid waren en ze ook niet 
voldoende regelmatig aanwezig waren. Eerder werd er wekelijks gelezen met leesmoekes. Mogelijk 
is  zijn er vrijwilligers genoeg als de frequentie teruggebracht wordt naar maandelijks. 
 
 

3. Goedkeuring/opmerkingen verslag vorige vergadering 
-Banken zijn geschuurd. 
-Kalenderaanpassingen: nieuwe data volgen later in het verslag – sabien aanpassen en verslag op 
website 
 
 
 

4. Aanpassingen en aanvullingen kalender 
-Sint: 
Jaak Nijs is nog steeds ziek. Vossenberg moet dus een andere sint zoeken. Ook de datum voor het 
bezoek van de sint in de Vossenberg moet nog vastgelegd worden. Vraag is om dit op korte termijn 
te doen gezien de agenda's van sinten en pieten gevuld raken. – Lydie opvolgen 
–Mosselfeest: 
Schuift naar 27 en 28 februari vanwege het samen vallen met het scoutsweekend. Dank-je-wel voor 
het schuiven van onze datum van de scouts! 
-Kwis: 
Schuift naar zaterdag 30 april vanwege het uitvallen van één lid van de organiserende kwisploeg op 
de oorspronkelijke datum. 
-Zaal is vastgelegd voor de receptie van de eerste communie. Naar aanleiding van dit thema merkt 
Lydie op dat er vraag is gekomen van ouders van kinderen hun communie niet doen of zij ook met 
hun familie kunnen deelnemen aan de receptie. Er volgt discussie hierover. Algemene indruk:het 
wordt wat vreemd bevonden waarom deze kinderen mét hun familie aanwezig zouden zijn op de 
receptie. Niet duidelijk is wat de achterliggende vraag/behoefte is van deze ouders. Gezien de kost 
van de receptie en gezien het duidelijk om een receptie voor de communie gaat waar ook de 
parochie bijdraagt in de kosten, is de keuze om deze families niet uit te nodigen – sabien volgt op 
met leerkrachten eerste studiejaar of dit een gevoelig onderwerp wordt, naarmate de communie 
dichter komt 
-Schoolfeest: 
Schuift naar 28 mei.  
–Etentje ouderraad 
Datum wordt vastgelegd op 17 juni 
Els S. en nieuwe leden organiseren dit samen. Ook An meldde zich om dit mee voor te bereiden. 
-BBQ zesde leerjaar: 
Schuift naar woensdag 29 juni 
Aangepaste kalender is al via de mail verspreid. 
Er worden nieuwe kaartjes gedrukt voor de ouders. In de nieuwsbrief zijn de aangepaste data al 
bekend gemaakt. – sabien to do 
 
 

5. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 

5.1 Info-avonden 
Derde graad: uitgebreide en zinvolle bijeenkomst, fijne voorstelling van de zeeklassen 
Eerste graad: uitgebreide en zinvolle bijeenkomst, met extra pluim voor het eerste leerjaar 
Kleuters: thema van de graadklasjes heeft dit jaar gepast aandacht gekregen gezien dit erg leefde 
onder ouders. Informele en gezellige aspect van de info-avonden in de klasjes ging hier wat mee 



verloren.  
 
 
 

6. Komende activiteiten 
 

6.1 Fuif 
-Werklijst gaat nog een keer rond 
-Er wordt nog reclame gemaakt aan de schoolpoort. Dit in 'sjieke kledij'. 
-Zaal is beschikbaar vanaf 09.00u voor de opbouw.  
 
Naar aanleiding van:  
Er zijn groepen voor de mail aangemaakt van de ex-ouderraadleden, van de helpende handen en van 
de voorzitters van andere KT-scholen.  
 
 

6.2 Boekenbeurs 
Vraag vanuit het werkgroepje aan de leerkrachten is of er een budget per klas of een budget per 
leerkracht moet voorzien worden. Vraag aan de leerkrachten is om dit uiterlijk half oktober aan 
Marijke te laten weten.  Daarna kan de mail gestuurd worden om de wensenlijstjes te 
inventariseren. Hoe sneller de wensenlijstjes bekend zijn, hoe groter de kans dat de boeken 
beschikbaar zijn. – Marijke opvolgen 
De affiche moet op korte termijn gemaakt worden. – sabien to do 
 
  
 

6.3 Kerstmarkt 
Affiche moet tijdig klaar zijn om in de bak op straat te kunnen laten hangen. Sabien vraagt of de 
leerkrachten al iets over de inhoud van de kerstmarkt weten. Dan kan deze informatie op de affiche 
komen. Lydie maakt betrokken leerkrachten hierop attent. 
 
Naar aanleiding van:  
het zou fijn zijn als er een overzicht was van de activiteiten en de hieraan verbonden leerkrachten  
ivm een vlotte afstemming met de ouderraad. – Lydie geeft door 
 
 

7. Werkgroepen 
 

7.1 Verkeer 
-Verf die via Jim besteld wordt, kan in Hasselt opgehaald worden. - Marijke 
-Ann: ouders zijn al vaak vroeg op school. Voorstel is daarom om komende verkeersacties te laten 
starten om 15.00u in plaats van 15.15u. 
-blijvend aandacht vragen voor verkeersrichting is belangrijk 
 

7.2 Website 
geen bijzonderheden 
 

7.3 Logistiek 
-speelplaats: er zijn prijzen nagevraagd voor verschillende materialen voor op de ondergrond bij de 
rekstokken. Kiezel is het goedkoopst. Schors is duurder, vergaat en geeft splinters. Kunstgras is 
duur.Vraag aan de leerkrachten is om een keuze te maken. 22 november is de eerste werkdag 
gepland. Het gekozen materiaal kan dan geplaatst worden. – Lydie volgt op met leerkrachten en 



geeft feedback door 
-actie rond toiletten: dubbele actie: enerzijds sensibiliseren voor hygienisch toiletgebruik (actie van 
'wc-madammen' en inspraak van de kinderen door papieren die de kinderen kunnen invullen). 
Anderzijds 'pimpen' van toiletten met een likje verf,... 
Martine geeft aan dat een eerdere 'toilet-actie' maar kortdurend effect had.  
Gezamelijke mening: thema verdient zeker aandacht.  Leerkrachten en Lydie zijn akkoord met 
geplande actie. 
 
Naar aanleiding van:  
-Vitrinekastje voor posters bij de trap is moeilijk open te krijgen. Vraag is sowieso of dit kastje door 
veel ouders gezien wordt.  
-Vraag is of er vanuit de school nog plannen zijn voor speeltoestellen voor de kleuterhoek. 
Ouderraad heeft wel enkele ideeën als er nog geen plannen zijn.  
-Veerle vraagt naar wedstrijd die ook vorig jaar liep om sponsoring te winnen voor verfraaiing 
speelplaats. We herinneren ons niet meer zo goed om welke reden deelname aan de wedstrijd geen 
goede optie leek. Veerle stuurt informatie door aan groepje logistiek om dit opnieuw te bekijken. - 
veerle 
-Bart: temperatuur in de klassen is door de zon vaak hoog. Dit thema komt regelmatig terug. Eerder 
onderzoek naar oplossingen leverde enkel dure oplossingen op, waarbij comfortwinst niet opwoog 
tegenover de prijs. Nu hangen er gordijnen. Mogelijk moet de school opnieuw een inventarisatie 
doen van de ernst van het probleem en afhankelijk daarvan bekijken of hier budget voor vrij kan 
gemaakt worden. – iemand die dit verder wil opvolgen? 
 
 

7.4 ICT 
Er zijn al vragen opgepakt. Dit loopt. 
 
 

8. Schoolnieuwtje 
In oktober volgt schoolnieuwtje digitaal.  
Eerste editie van het jaar werd op papier verspreid.  
Bart: vraag is of er per kind verschillende mailadressen opgegeven kunnen worden. Verschillende 
ouders van de ouderraad krijgen het schoolnieuwtje op verschillende mailadressen. Dit blijkt dus 
technisch haalbaar. – navragen bij Sandra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


