
Verslag ouderraad 3 december 2015 
 
Aanwezig: Sabien, Evy, Anniek, Veerle, Veronique, An, Lieve, Lydie, Wouter, Ann, Martine, 
Liesbeth, Jim, Jo, Liliane 
Afgemeld: Els, Els, Sven, Pablo, Marijke, Bart 
 

1. Traktatie 
 
Dank je wel aan Veerle, Liliane en Lieve 
Els Guns, Evy en Anniek trakteren in januari 
 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
 
-Welkom aan Liesbeth, mama van Jack en Norah – email adres in lorg opnemen 
-Lydie: Mozaiek heeft hun reclameflyer op facebook gezet. Ook onze school zou zo 
reclame kunnen maken. – sabien flyer als jpg doormailen 
-Lydie: CLB plant medisch onderzoek voor de 4-jarige kleuters niet meer tijdens de 
schooluren. Ouders zullen uitgenodigd worden om met hun kinderen naar het CLB te 
gaan. Er zullen ook avondspreekuren zijn. Deze maatregel is gevolg van besparingen 
vanuit de overheid. Voordeel zou kunnen zijn dat betrokkenheid van ouders groter wordt. 
Logopedisch onderzoek zal ook beperkter uitgevoerd worden omdat de stad Hasselt 
financiering verminderd heeft. School gaat er waarschijnlijk voor kiezen om de 4-jarigen te 
laten screenen. Kinderen van de lagere school krijgen dan geen screening meer. 
-Lieve: in de mail aan alle ouders over de verhoging van de kosten van het middagtoezicht 
ontbrak een korte toelichting over de aanleiding van de kosten (kosten zijn voor de school 
ook verhoogd) Jo: tekst van de mail was niet helemaal duidelijk. Veerle: Sommige ouders 
hebben hier vragen over aan de schoolpoort. Actie: korte toelichting over de verhoging van 
de kostprijs kan in de nieuwsbrief van de ouderraad opgenomen worden. nieuwsbrief 
-An: parking wordt weer vaker zonder kleuterkaart gebruikt. Rijrichting wordt ook weer 
minder consequent gehanteerd. Veerle: ouders rijden soms snel de parking op. Dit is 
gevaarlijk en brengt schade aan de parking. Geopperd wordt dat 'incidentele prikacties' 
aanvulling kunnen zijn op de verkeersactieweken die er nu al zijn.  
-Veerle: de rechten van het kind is deze maand een thema in veel scholen.  
-Veerle: school in Genk heeft 'luizenzakjes' waar per kind jassen, sjaals en mutsen in 
opgeborgen worden. Dit om verspreiding van luizen tegen te gaan.  
Sabien: wat leverde de navraag bij de leerkrachten over het 'kriebelteam' op? Het 
leerkrachtenteam staat hier achter als controle niet door leerkrachten of ouders gebeurt. 
Een oma van een leerling bood aan om dit te doen.  
Discussie ontstaat over het draagvlak voor een kriebelteam bij ouders. Om in kaart te 
brengen of dit bij ouders gevoelig ligt, kan een informatiebriefje meegegeven worden aan 
de kinderen.  Sowieso is toestemming van de ouders nodig.  
Jo vraagt zich af of de school een draaiboek heeft over luizen. Bekendmaking aan ouders 
over inspanningen van de school rond dit thema kan bijdragen aan een positieve 
beeldvorming van de school. De school neemt maatregelen bij luizen, bijvoorbeeld 
verkleedkleding weghalen bij de kleuters.  CLB kan enkel bij ernstige luizenproblematiek 
binnen een school ingeschakeld worden.  
Besluit over kriebelteam: ploegje inhoud gaat zich hierover buigen. Veronique maakt 
doodle. – veronique doodle opstellen/brief 
-Evy: Evy heeft offertes laten maken voor airco en ventilatiesystemen in de klassen. De 
prijs per klas varieert van 2000 tot 7000 euro. Mobiele airco kost ongeveer 600 euro per 
stuk. Lydie geeft aan: op dit moment heeft school hier geen budget voor. Begroting van de 



ouderraad staat volgende vergadering op de agenda. Dan kunnen 
prioriteiten/mogelijkheden van ouderraad besproken worden.  
-Sabien: 30 januari is er kwis van de Catharina school. Veronique, Liliane, Sabien, Ann en 
Lieve melden zich aan. Sabien schrijft een ploegje van de ouderraad in. Sabien inschrijven 
-inbreng van Pablo via Sabien: bij slecht weer is het druk onder het afdak. Zou het een 
oplossing kunnen zijn om de kinderen in de turnzaal te laten spelen tijdens de laatste 
speeltijd? Bedenkingen : als alle kinderen in de turnzaal zijn, is het daar ook druk. Als 
enkel bepaalde klassen in de turnzaal zijn, is het voor ouders ook ingewikkeld om 
verschillende kinderen op te halen.  
-Sabien: is de datum voor de nieuwjaarsreceptie al bekend? Dit ivm het verzorgen van de 
hapjes. Datum is nog niet definitief. Lydie geeft datum door aan Sabien als deze bekend 
is. 
-inbreng van Els G. via Sabien: de mailtjes van juf Stefanie (vervangster van juf Mie) met 
'inkijk in de klas' zijn leuk. 
 
 

3. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering 
-putten oprit  parking zijn gevuld 
-blog werkt enkel in één richting omdat KT niet betaalt voor de functie die toelaat dat je kan 
reageren. Voorstel is om dan knop die suggereert dat dit kan te laten weghalen. Lydie pakt 
dit op met leverancier. 
 
 

4. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 
 4.1. Schoolraad 
Jo licht toe:  uit schoolraad kwamen geen bijzonderheden.  
Er was ook een informatievergadering van het algemeen bestuur. Jo stelt volgende 
vergadering een organigram voor. – Jo presentatie / beamer 
  
Wat verder opviel tijdens de vergadering: 
 -er zijn veel verschillen tussen verschillende scholen. Godsheide is bijvoorbeeld bezig 
rond mailen, andere scholen zijn veel bezig rond thema's als taalproblemen, intercultureel 
werken,...  
 -de doelstellingen van KT zijn abstract en algemeen. Ouders ontbraken als belangrijke 
participant in het onderwijs. Er werd enkel breed over de 'maatschappij' gesproken.  
-Voorstel van Jo is om met alle ouderraden van KT één gemeenschappelijke activiteit per 
jaar te plannen, bijvoorbeeld een lezing. Sabien neemt dit voorstel mee naar de volgende 
overkoepelende vergadering van de ouderraden.  
 
 4.2. Werkdag 
-Fijne werkdag met mooi resultaat.  
-Els en An bekijken ieder de mogelijkheden om laag kiezels nog aan te vullen.  
-De opkomst was vrij laag. Dit zowel vanuit ouderraad, als vanuit leerkrachtenteam als 
vanuit helpende handen. Activiteit was hierdoor extra belastend.  Opgemerkt wordt dat dit 
ook geldt voor andere activiteiten, maar dat iedereen naar eigen mogelijkheden bijdraagt.   
-Lydie: school gaat nog regels maken over de kiezels voor de kinderen. Er wordt nu ook 
op andere plaatsen op de speelplaats mee gespeeld. 
  
Naar aanleiding van:  
-Lydie noemt dat de speelplaats vaak een aantrekkingspunt is voor nieuwe ouders.  
-An merkt op: heel diepe plas bij de laatste glijbaan.  



-Veerle oppert opnieuw mogelijkheid om volgend schooljaar deel te nemen aan de 
wedstrijd rond het ontwikkelen van een groene speelplaats. Binnen 6 maanden na het 
winnen van de wedstrijd moet uitvoering gerealiseerd worden. Ploegje logistiek pakt dit 
samen met Veerle op. – ploegje logistiek 
-Sabien: banner voor op de speelplaats gaat besteld worden. – sabien offerte/visual 
 
       4.3. Boekenbeurs 
-Ann: alles is goed verlopen. Woensdag is opgebouwd, maandag is alles opgehaald. 
Medewerkster vanuit Baeckens Book was deskundig en betrokken. Zij is al gevraagd om 
volgend jaar ook te komen.  
-Opbrengst: 3500 euro. Dit is gelijk als vorige jaren. Elke klas heeft pakket boeken mogen 
kiezen. Ouderraad legt 100 euro bij om het tekort aan te vullen.  
-Opkomst was grootst tussen 15.30u en 17.00u. Er was een uitgebreid aanbod aan 
boeken, in verhouding minder kleuterboeken en geen smartgames.  
-Juf Els bezocht als laatste de beurs. Populaire boeken voor de kinderen waren toen al 
veel weggelegd door eerdere klassen. Een systeem met lijstjes of post its kan volgend jaar 
dit probleem mogelijk oplossen. Boeken blijven dan tot bij de aankoop liggen op de beurs. 
Als er boeken te kort zijn, kunnen ze bijbesteld worden.  
-Klas van juf Martine heeft bedank-kaartje voor de ouderraad. Juf Martine heeft leerlingen 
van de klas zelf de boeken laten kiezen. Leerlingen waren hierdoor extra betrokken.  
-Sabien: ervaren ouders de boekenbeurs en kerstmarkt als ' te veel' na elkaar? Niemand 
heeft hierove signalen opgevangen. An: combinatie met week van het voorlezen is leuk. 
Ann: ook om cadeautjes voor sint en kerst te kopen, is deze timing goed.   
 
 4.4. Sint 
Is vandaag op school geweest. Veel enthousiaste reacties bij de kinderen. 
Er zijn vanuit Godsheide drie pieten voor de Catherina-school. Iedereen met interesse 
mag zich nog melden, maar er komen geen nieuwe aanmeldingen meer. 
 
 

5. Komende activiteiten 
 
 5.1. Soepmoment 
Soep wordt besteld door Ann.  
Voorkeur voor soep: tomatensoep vinden de meeste kinderen lekker.  
 
 5.2. Kerstmarkt 
-Concept van kerstmarkt en wandeling zijn gelijk als vorig jaar.  
-Lydie: ouders met kleuters kunnen de route verkort volgen. Leerkrachten informeren de 
ouders hier  voor de start van de wandeling over.   
-Liesbeth: feedback van veel ouders is dat de wandeling lang is. Voor wie de wandeling te 
lang is, bestaat ook de mogelijkheid om enkel de kerstmarkt te bezoeken.  
-Vraag werkgroep: kan ouderraad de geluidsinstallatie van de school lenen? Leerkrachten 
hebben er waarschijnlijk zelf één nodig. Ouderraad kan geluidsinstallatie van de 
Vossenberg lenen. Ann vraagt dit bij de Vossenberg. 
-Er wordt een vredesmuur gemaakt. Kinderen kunnen er dan wens of tekening op hangen.  
-Er wordt geen toezicht voorzien, dit zoals vorige jaren. 
-Goed doel is dit jaar Bednet 
-Versnaperingen: braadworst, hotdogs, verse wafels, verse pannekoeken en chips.   
  

6. Werkgroepen 
 



6.1 Verkeer 
niet meer samen gekomen 
 

6.2 Website 
niet meer samen gekomen 
 

6.3 Logistiek 
-formulieren over wc-actie zijn in de klassen opgehaald. Eerste indruk: netheid en niet 
frequent doorspoelen van toilet zijn vaker terugkerende kritieken. Positief punt dat vaker 
terug komt is dat er voldoende toiletpapier is. An maakt doodle 
-Veerle: idee is een actieweek waarin de kinderen zelf de rol van 'wc-madam' op zich 
nemen. Martine vraagt zich af of dit de taak is van de kinderen. 
 
 

7. Schoolnieuwtje 
Sabien en Ann maken dit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


