
Verslag ouderraad 7 januari 2016 
 
Aanwezig: Els G,, Liesbeth, Veerle, Marijke, Sabien, Anniek, Veronique, An S, Evi, Sven, 
Bart, Jim, Ulrike, Martine, Lydie, Lieve   
 
 

1. Traktatie 
 
Els, Evi en Anniek, dank je wel! 
Juf Martine, Pablo en Liesbeth trakteren volgende maand  
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
 
-Marijke: uitnodiging van CLB voor zesde leerjaar is vrij laat gekomen. Heeft deze 
bijeenkomst meerwaarde in vergelijking met de bijeenkomst die door de school zelf 
georganiseerd wordt? Martine: de bijeenkomst van de school is inhoudelijk meer 
uitgediept. De datum hiervoor is nog niet gepland, maar deze bijeenkomst is al wel 
aangekondigd bij de ouders.   
 
-Veerle: nieuwsbericht over fraude in andere school deed vragen rijzen over grootte-orde 
van werkingsgelden van scholen, Lydie geeft aan dat school ongeveer 100.000 euro 
werkingsgeld krijgt. Daarnaast is de vraag van Veerle of er geen bijkomende subsidies 
kunnen aangevraagd worden via Agion-dossiers. Lydie licht toe: hier wordt soms gebruik 
van gemaakt door de school, bijvoorbeeld voor het renoveren van de toiletten is dit in het 
verleden gebruikt. Ramen komen hiervoor in aanmerking, volgens inschatting van Lydie, 
zonnewering niet. Subsidies worden ook enkel uitgereikt als het schoolgebouw nog 10 jaar 
gebruikt wordt.  
 
-Veerle: nieuwjaarsbrieven zijn weinig persoonlijk, zowel qua tekst als qua vormgeving. 
Sabien geeft aan: derde graad had heel leuke brief, aangepast aan leefwereld. Discussie 
levert: leerlingen hebben keuze tussen verschillende teksten, ouders kunnen zelf keuze 
maken of ze brieven via school kopen, kostprijs van gedrukte gepersonaliseerde brief is 
waarschijnlijk groter, ouders hechten hier in verschillende maten belang aan. Juf Martine 
geeft aan: in haar klas is er het aanbod geweest om een persoonlijke brief te maken, 
weinig leerlingen maakten hier gebruik van. Lydie geeft aan: signaal wordt meegenomen. 
  
-Lydie: de Hazelaar heeft nieuwe lamellen, dit gesponsord door een winkel. Godsheide 
heeft zonnewerende gordijnen die in de Hazelaar hingen gekregen. Deze waren nog in 
goede staat. De gordijnen moeten gewassen worden en genaaid in de juiste afmetingen. 
Lydie brengt ze mee. Marijke zal ernaar kijken. 
 
-An S: wie licht de nieuwe ouders in van de kleuters die starten na kerst- en andere 
vakanties? Zij heeft praktische vragen gekregen van een nieuwe ouder. Lydie geeft aan: 
kleuterjuffen doen dit. In de praktijk is er in de ochtend voor de eerste schooldag mogelijk 
weinig tijd. Briefje met praktische informatie kan hier deels aan tegemoet komen. 
Daarnaast zou er misschien een extra momentje kunnen ingepland worden. Lydie geeft 
aan dat ouders met vragen ook altijd bij haar terecht kunnen. 
 
-An S: juf Stefanie blijft in de klas van juf Mie tot maart. Hier is nog geen officiële 
aankondiging over geweest naar de ouders toe. – Lydie opnemen 
 
-An S: organigram in glazen bak hangt er nog niet – Sabien maken 



 
-Veronique: op de Vossenberg wordt door sommige ouders toelichting over het betalen 
voor het middagtoezicht gemist. Ulrike pakt dit op. In de nieuwsbrief is het toegelicht. Er 
kan ook nog een briefje opgehangen worden in de Vossenberg met een korte toelichting. - 
Ulrike 
  
-Sabien: er is nog geen datum geprikt voor overleg over het luizenprobleem. Veronique 
maakt een doodle - Veronique 
 
-An via Sabien: een mail aan alle ouders als reminder van de pedagogische studiedag in 
januari zou fijn zijn. Bij de vorige vrije dag hing er een briefje ter herinnering aan de poort. 
Dit werd door ouders gewaardeerd. – Lydie geeft door aan Sandra 
 
-Sabien heeft een ploegje ingeschreven voor een kwis op 30 januari in de Katharina-
school. Er zijn 5 deelnemers, er is nog plaats voor 1 deelnemer. Je kan je nog melden! 
 
-Sabien: mailing namens de ouderraad kan door alle leden gestuurd worden. 
Ondertekening kan in eigen naam of eventueel op naam van Sabien. Graag eerst laten 
nalezen om er foutjes uit te kunnen halen. 
 
-Marijke: voor de groepswerkjes die de kinderen moeten maken, zou het handig zijn als de 
contactgegevens van de leefgroep van de kinderen die in Bethanie verblijven ook bekend 
zouden zijn bij de ouders, niet enkel de contactgegevens van de ouders.  
 
 

3. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering 
Akkoord – mag op de site 
 
 
 

4. Financiële toestand 
volgt in vergadering van februari 
 
 

5. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 

5.1 Vergadering nav klacht over de gebouwen van de school 
 
-Lydie licht inhoud vergadering toe. 
Verslag van de vergadering: zie bijlage 
School stuurt een brief aan het stadsbestuur over de nieuwbouw. Als hier geen reactie op 
komt, zal vanuit ouderraad een brief gestuurd worden. Ook Unie Godsheide volgt dit op. 
 
-Naar aanleiding van: 
Er is een inventarisatie gebeurd door Dirk met de brandweer van de zaken die aan het 
gebouw moeten gebeuren dit jaar. Het gaat veelal over kleine, makkelijk oplosbare zaken. 
 
Enkele voorbeelden:  
-leerkrachtenlokaal: lamineerapparaat dat stuk is mag niet blijven staan 
-toiletten: aantal sloten niet aanwezig 
-EHBO: enkele  medicatie over datum moet verwijderd worden 
-oude geiser moet verwijderd worden 



-deurscharnier aan 1 klas moeten vlotter open gaan 
-nagel in boekenrek moet verwijderd worden, strijkkralen niet op de grond,... 
 
Uitgebreide opsomming: zie bijlage 
 
Dit verslag zal besproken worden op een personeelsvergadering opdat iedereen hier 
rekening mee kan houden.  
 
-Belangrijkste werk dat al gebeurd is, is de behandeling van de schimmel op de muur in de 
klas van juf Mie. Er rijzen vragen of dit langdurig resultaat zal hebben. Omdat er nu geen 
rek tegen staat, is makkelijk zichtbaar of dit voldoende resultaat geeft. Als dat niet het 
geval is, moet juf Mie verhuizen naar de oude klas van juf Moniek. 
 
 

5.2 Soepmoment 
 
Soep was bijna allemaal op, heeft gesmaakt. 
 

5.3 Kerstmarkt 
-Was gezellig, er was een goede opkomst.  
-Sven merkt op: t-shirt van de ouderraad was weinig gebruikt.  
-Martine: sommige wandelgroepen waren groot. Sfeer van de kinderen was uitgelaten. 
Ingetogenheid die bij Kerstmis past, werd hierdoor wat gemist. Bovendien was dit mogelijk 
gevaarlijk op de straat. De ouders zijn hierop aangesproken tijdens de tocht, maar hier 
werd weinig rekening mee gehouden. Verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt op dat 
moment bij de ouders. Volgend jaar is plan om ouders en kinderen er attent op te maken 
dat het een rustige wandeltocht is.  Mogelijk kan een briefje vooraf met wat toelichting al 
een stuk oplossen.  
-De ingekorte afstand werd positief onthaald. 
-Strijkkralen-actie van de Vossenberg heeft ruim 900 euro opgebracht.  
Ouderraad heeft 250 euro overgemaakt aan Bednet, opbrengst na aftrek hiervan  was 160 
euro.  
Toelichting van Sabien: bedrag voor het goede doel staat vast omdat dit al overgemaakt 
wordt voor de opbrengst bekend is. Omdat de opbrengst dit jaar hoger was dan vorige 
jaren, is er nog een bedrag over.  
-Ivm praktische overwegingen bij de wafels (baktijd en temperatuur) is het volgend jaar te 
overwegen enkel pannenkoeken aan te bieden,  
-Klein lampje bij het geld zou handig zijn volgend jaar 
-Uitbreiding van keukenmateriaal (voorbeeld broodsnijmessen) zou wenselijk zijn. Marijke 
schaft dit aan.  
 
 

6. Komende activiteiten 
 

6.1 Soepmoment 
 
22 januari  
wordt door An S en Anniek gedaan 
 
 

6.2 Mosselfeest 
 



aanstaande maandag komt werkgroepje samen 
Marijke heeft al werklijst gemaakt, hier wordt ook een exemplaar van in het lerarenlokaal 
gelegd 
Sabien zorgt voor polo voor Evi, Liesbeth, Veerle 
 
  
 

6.3 Kwis 
 
is al aangekondigd op kwiskalender, uitnodiging aan ex-deelnemers is per mail al 
verstuurd, flyer volgt later 
 
 

7. Werkgroepen 
 

7.1 Verkeer 
 
-Marijke licht toe: plan is om na de vakanties een verkeersactie te doen, niet meer 
gedurende een week, wel onaangekondigd losse dagen. 
-Sven: heeft een gesprek gepland met school in Houthalen-Helchteren om te informeren 
hoe deze school de pijlen voor een schoolroute gerealiseerd heeft gekregen. 
-Els: bus rijdt nu in juiste richting, hiermee is argument dat de stad gebruikte tegen een 
schoolroute opgelost.  
Algemene opmerking: 'verkeerd-rijders' zijn hardnekkig, passen hun gedrag niet aan op 
aanspreken hierover 
 
 

7.2 Website 
 
geen bijzonderheden 
 

7.3 Logistiek 
 
doodle volgt – an  
 
 

7.4 ICT 
 
Dit loopt. 
Lydie geeft aan dat de school enkele tweedehandslaptops heeft gekocht 
 
 

7.5 Inhoud 
 
Lieve gaat naar lezing over pesten, Evi kijkt of ze mee kan gaan 
School doet mee aan de Move tegen pesten 
 
 
 

8. Schoolnieuwtje 
 
Wordt gemaakt door Sabien -sabien 



 


