
 
 
 
 
Verslag ouderraad: donderdag 12 november 2015  
 
 

1. Traktatie: jarigen van de maand oktober: Bart 
Bedankt aan Bart. 
Traktaat volgende maand (december): Veerle en Liliane 
 

2. Variarondje  
 

- Uitstap kleuters juf Mie: juf Mie niet mee op uitstap 
Ouders vinden het spijtig dat juf Mie er niet bij was. => chaos: 
volgende keer misschien zelf er bij zijn of juf Moniek voldoende 
inlichten. 
Ouders op voorhand voldoende inlichten.  

- Putten: oprit : Lydie vraagt Stefanie om samen naar een 
oplossing.  Lydie volgt op 

- Vervoer ouders bij klas uitstap: niet in de klas kinderen een 
schuldgevoel geven: “Als jullie ouders niet rijden kunnen wij 
niet gaan”. 

Ouders tijdig (enkele weken op voorhand) laten weten 
wanneer zij nodig zijn, zodat zij dit kunnen regelen.  

Als er genoeg ouders zijn: dit ook tijdig laten weten. 

- Dwars door Hasselt:  

 school was er niet zichtbaar vertegenwoordigt als school: 
Kan er  bij volgende edities op voorhand iets afgesproken 
worden: bijvoorbeeld op een bepaalde plaats verzamelen, 
zodat iedereen in groep kan lopen? Er zijn ouders bereid om 
mee te lopen. Banner meenemen, … Belangrijk naar 
profilering van de school 

- Werken kruispunt Universiteitslaan/ Kleinstraat: 
Wat kan school ondernemen om de veiligheid van de 
kinderen te garanderen.  

 stadswacht aanspreken 

 brief naar ouders als de werken starten 

 in groep fietsen 
 
- Zeeklassen/muzeklassen:  

o Is zeer goed verlopen; heel fijne groep kinderen  heel 
goeie zeeklassen. 



o Ouderraad bedankt de leerkrachten voor de zeer 
goede zeeklassen en muzeklassen. De kinderen waren 
super  enthousiast, hebben zich heel goed geamuseerd. 

o De blog was heel fijn. Ouders keken er naar uit om ’s 
avonds te lezen wat er die dag gebeurd was. (spijtig 
dat de ouders niet konden reageren via de blog : Lydie 
neemt contact op met Rik Lemmens 
 

- luizenprobleem: elk jaar opnieuw is er het luizenprobleem: dit 
schooljaar meer. Sommige kinderen zijn er gevoeliger voor 
dan anderen  probleem voor deze ouders, zij blijven maar 
behandelen.  
Hoe kunnen we dit aanpakken? 

o School:  

 Melding van ouders 

 School geeft brief mee 

 Ouders behandelen 

 Hardnekkig probleem: school verwittigt CLB 

o Wat kan het CLB doen? 

 Kan via de ouderraad een info-avond 
organiseren: 

o Hoe behandelen we luizen?  

 Nat-kam-methode 

 Farmaceutische behandeling 

 Uitleg en demonstratie van beide 
methodes 

o Wat kan ik preventief doen? 

 Indien de school een haardgezin kent, kan het 
CLB aan huis behandelen 

 CLB kan het wit-gele kruis inschakelen bij 
gezinnen. 

! Bereiken we niet alle ouders mee. 

o Kriebelteam: 

Er zijn scholen die een kriebelteam hebben opgericht: 
dit kunnen ouders, leerkrachten zijn die vb na elke 
vakantie de kinderen controleren op kriebelbeestjes. 

 Moet deontologisch correct worden uitgevoerd. 

 Moet toestemming gevraagd worden aan elke 
ouder om haren te mogen onderzoeken 



 Heel goed communiceren met ouders 
 
Wordt een brief geschreven waar info staat over het 
kriebelteam + vraag of ouders hiermee akkoord gaan, 
toestemming.- wachten op akkoord leerkrachten/lydie 

- Regelmatig gemiste oproep school: niemand nam op. 

- Uitnodigingen VCOV:   

o voorleesweek  Marijke schrijft terug in. 

o 1 – 5 februari: week tegen pesten. Doet school hier aan 
mee? Opvolgen vanuit ploegje inhoud 

o Verkeersveiligheid: gemiste kans 09.11.2015 was er een 
actie via het Belang van Limburg om helm en fluo-vest 
te dragen  2000 leerlingen deden hier aan mee. 
Ploegje verkeer opnemen, eventueel zelf een actie 
doen 

 
3. goedkeuring van het vorige verslag (oktober) 

- wc-dames: zeer goede actie 

maandag 23.11 komen deze dames terug om brief op te 
halen leerkrachten leggen de papieren klaar in de klassen. 

ketnet: hier werden kinderen van 1 bepaalde klas voor een 
week aangesteld als wc-dames: dit gebeurde op een ludieke 
manier maar had wel resultaat. 

 
4. Voorbije activiteiten:  

 
5.1 Parents Go Out 

- Evaluatie: zeer goede fuif, een goede opkomst. 
goede sfeer 
 geslaagde editie 

- EHBO: moet op elke activiteit meenemen 
- Financiële afrekening:  

Opbrengst € 272 

- Malpertus beter met flesjes bier werken dan met een 
ton. 
Dit jaar werd er op een andere manier gedronken, 
moeilijk om in te schatten welk bier mensen graag 
drinken. 

- Besluit: volgend jaar een nieuwe editie 

- Uitnodiging voor fuif Rapertingen, Wie gaat mee? 
geen inkom 

 



5. Komende activiteiten 

o Schoolraad; melden van voorbije en komende activiteiten. 

o Werkdag 22 november:  

o Klusdag juf Mie: 14 november eigen initiatief van juf Mie 

o Boekenbeurs 27 november 

 Zie vorig jaar: zelfde manier van werken 

 Kleuters aparte ruimte: Ann leest voor. 

 Per klas: een budget: zelfde budget: € 72 

 Donderdagavond klaarzetten, vrijdagavond afbreken 

o Sinterklaas: 

 Budget: €150 

 Mandarijntjes: spar doet extra prijs 

 Manden: dinsdag klaarmaken: om 20.00 bij Marijke thuis. 
30.11 moeten de manden klaar staan (Meester Rik zolder) 
 Marijke komt ze maandagavond halen. 

 Wie wil in de Catharinaschool Piet wil zijn? 07.30 ‘s morgens: 
Evi, Els, .. 

 . Sabien stuurt nog een mail naar degenen die helpen 

o Kerstmarkt 17 december: 

 Concept blijft hetzelfde: sfeervolle wandeling: start in de 
kerk. 

 Doodle Kerstmarkt  Sabien verstuurt deze 
 

6. Planning werkjaar 2015-2016 
- Ploegje verkeer: concrete plannen? Doodle Marijke 
- Ploegje logistiek : concrete plannen? Doodle sabien; 

- WC actie: zie boven 
- Ploegje ICT : concrete plannen ?  
 - aanpassingen website 

- student: ICT ondersteuning: moeten 80uren stage doen   
over 3 schooljaren.  Evi stelt brief op. 
- Website niet ok: melden bij Inez 

- Warmte in de klassen: vroeger onderzoek naar folie voor de 
ramen.  Bart gaat verder onderzoeken. 

 
7. Schoolnieuwtje: hoe digitaal? Vraag voor Jo  sommige ouders krijgen 

dit heel vaak.	
	


