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1. Traktatie 
 
Ines en An, dank je wel! 
Volgende maand tracteren we elkaar! Iedereen brengt wat lekkers te eten of te drinken mee. 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
 
-Veronique: pas- en klasfoto's waren leuk 
-Veerle: als de gekregen gordijnen veel te kort zijn, moet afgewogen worden of ze de prijs voor 
reinigen en verstellen waard zijn. Lydie brengt één gordijn mee om en mailt dan iedereen. Dan kan 
iemand kostprijs van reiniging en haalbaarheid van het naaiwerk inschatten.   
-An: is er een afspraak waar de kinderen bij activiteiten in het cultureel centrum gebracht en 
gehaald worden door de ouders? Afspraak is om aan de achterkant te brengen en halen. 
-An: er wordt veel op de drempel geparkeerd, de rijrichting wordt ook minder goed nageleefd. 
Lydie: in Kuringen is er een schoolstraat voor de veiligheid rond de school. Mobiliteitsambtenaar, 
Maarten de Schepper kan meedenken over deze of andere mogelijkheden voor Godsheide. 
Ploegje verkeer neemt contact op. De school stuurt een mail aan alle ouders als reminder voor de  
afspraken over rijrichting en parkeren op de drempel. 
-An: screening van logopediste is geweest. Krijgen de ouders hierover verslag? Lydie: er komt 
voor de ouders enkel een verslag als er problemen zijn vastgesteld. 
-Jim: jammer dat er een taak aan de kinderen werd meegegeven op buitenspeeldag. Lydie geeft 
het door. 
-Marijke: er zijn ouders ongerust over de tweedaagse naar Antwerpen en de terrorisme-dreiging. 
Lydie geeft aan dat er een noodplan is. Er wordt tijdens de vergadering overlegd over de behoeftes 
van de ouders en mogelijke reacties van de school hierop. Geconcludeerd wordt dat de ouders 
wellicht voldoende gerust gesteld zijn als ze bericht krijgen dat de school bewust met veiligheid 
omgaat. Voorstel is nog om enkele dagen voor het vertrek met de stad Antwerpen contact op te 
nemen om zo mogelijk geïnformeerd te worden over de dreiging. 
-Veerle: zijn er richtlijnen geweest over de communicatie over de aanslagen met de kinderen? 
Lydie geeft aan dat er landelijk aan de scholen tips zijn gegeven. Deze zijn aan alle leerkrachten 
meegegeven. Veerle uit haar zorg dat er te concrete informatie is gegeven aan de kinderen. 
Algemene indruk is dat leerkrachten dit plots feit goed hebben opgevangen, Kinderen vertellen 
elkaar ook veel op de speelplaats. Lieve vond het een goede keuze dat aan de kleuters niets 
verteld is. 
-Liesbet: kraantje op speelplaats is stuk. Lydie geeft aan dat dit al aan klusjesman is doorgegeven. 
-Ann S: er ligt weer veel afval op de speelplaats, laatste week nog meer (afval van stickers 
voetbalsticker-actie). Lydie geeft aan dat er wekelijks een klas de speelplaats opruimt. Het thema 
netheid op de speelplaats krijgt hiermee al aandacht, maar zal nog een keer extra onder de 
aandacht gebracht worden bij de kinderen. 
-Lieve: kinderen geven aan dat er nog weinig zandspeelgoed is. Nagekeken zal worden of het 
materiaal van vorig jaar al terug buiten gelegd is. 
-Lydie: juf Mie is voorlopig nog twee weken ziek, juf Agnes tot eind mei. 
 
 
 

3. Goedkeuring/opmerkingen verslag vorige vergadering 
 
Sabien: is er info die aan de ouders kan meegegeven worden over de associaties en 
mandaatgroepen? Dan kunnen ouders bij interesse aanhaken. 



Bedoeling is om vanuit een expertise aan te schuiven. 
Thema's zijn onder andere personeelsbeleid,Yukatee woordenboek (bv. wat verstaan we onder 
ervaringsgericht onderwijs) en gebouwen patrimonium. Lydie stuurt alle thema's door. 
 
 
 

4. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 
Mosselfeest heeft 2.500 euro opgeleverd, dit is 500 euro minder dan vorig jaar, maar goed gezien 
er minder eters waren. 
 
 

5. Komende activiteiten 
 

5.1  Kwis 
 

Kwis is klaar. Werklijst is nog maar beperkt gevuld en gaat opnieuw rond. Voor de prijzentafel 
hebben verschillende mensen prijzen bij. Extra prijzen kunnen met een berichtje aan Lieve in de 
lerarenkamer gezet worden. 
 
 

5.2  Eerste communie 
 

Ouders van het tweede leerjaar zijn samen gekomen. Alle ouders van communicantjes krijgen 
verslagje. Mogelijk komt er nog oproep om te helpen aan de leden van de ouderraad. 
  
 

5.3  Schoolfeest 
 

-Kris: thema is 'De wereld rond'. Kleuters voeren iets op. Daarnaast zijn er workshops en spelletjes 
rond het thema, afwisselend voor de kleuters en de eerste graad en voor de tweede en derde 
graad. Er is ook een vrij podium. Om 17.00u is er BBQ en aansluitend Kids Party. Start van het 
schoolfeest is om 14.00u.  
 
-Lydie: school heeft vorig jaar draaimolen gehuurd en heeft geen inkomsten van het schoolfeest. 
Dit is niet akkoord voor de boekhouder. Dit jaar is de vraag of de randanimatie vanuit de inkomsten 
kan bekostigd worden. Ouderraad zal hier budget voor voorzien. 
Sabien: Action World in Zonhoven heeft aanbieding voor scholen voor huur van springkastelen,.... 
Leerkrachten zullen dit bekijken.  
 
-Voostel van de leerkrachten over de ruimtes: klein zaaltje voor vrij podium voor kleinere 
voorstellingen, toneelzaal voor workshops, grote zaal voor vrij podium, buiten randanimatie, 
fuifzaal aan de Bem voor KidsParty, Bem voor derde graad. Opmerking tijdens de vergadering is 
dat het niet handig is om Kids Party in een ander gebouw te doen. Ouders willen graag toezicht op 
jongere kinderen. Leerkrachten herbekijken organisatie met deze opmerking.  
Sabien zal volgende week dinsdag prijs en beschikbaarheid van de Bem nagaan.  
 
-Sabien maakt een doodle voor het ploegje.  
 
-Catering: broodjes waren vorig jaar lekker en gezellig, nadeel was dat de stokjes in het vlees 
moeilijk waren en dat het vlees koud was op de broodjes. Mogelijkheden voor dit jaar (broodjes, 
paella, pasta,...) worden bekeken in het ploegje. 
 
-Marijke vraagt een meisje van het zesde leerjaar of ze Kathee wil zijn op het schoolfeest  
 
 
 



5.4  Circus 
 

Leerkrachten staan achter voorstel om circus opnieuw te organiseren. Mogelijke data zijn 
nagevraagd bij Circus Picollini, januari en mei zijn er volgend schooljaar vrije data. Deze data zijn 
voor de school niet gunstig.  
Voorstel is om vrije data voor andere circussen na te vragen. Andere optie is om in het schooljaar 
'17-'18 het circus te plannen.  
 
 

6. Werkgroepen 
 

6.1 Logistiek 
 
-offertes voor verf zijn opgevraagd.  
Plan van aanpak is om gekleurde tegels roos en groen te kleuren bij respectievelijk meisjes- en 
jongenstoiletten. Deuren worden ook in de kleuren geschilderd.  
Niet betegelde muur bij de jongens en kastje en verwarming bij meisjes worden met graffiti 
bespoten. 
 
-Voor vuilbakken zal Lydie bij Bielen informeren. 
Materialen om geur te verfrissen kan bij Bielen nagevraagd worden.     
 
-Leerkrachten vinden het jammer dat gekleurde tegels verdwijnen.  
Leerkrachten zijn wel mee in het idee om kinderen te engageren om met meer zorg en netheid om 
te gaan naar toiletten. Zij vragen zich af of schilderwerken de houding van de kinderen kan 
veranderen.  
Discussie ontstaat over het effect van het schilderen van de toiletten op de houding van de 
kinderen. Er zijn verschillende meningen over het idee dat een mooi toilet uitnodigt tot een netter 
gebruik vanhet toilet. Belangrijk uitgangspunt is om als ouderraad zaken te realiseren waar 
school/leerkrachten achter staan.  
Het bewerkstelligen van een mentaliteitswijziging is moeilijk te realiseren voor de ouderraad. Vraag 
is hoe ouderraad dan kan bijdragen. 
 
Besluit: 
Lydie zal dit opnieuw met leerkrachten overleggen.  
(Als er andere vragen zijn bij leerkrachten, kan hierover ook overlegd worden).  
Vraag van de ouderraad is om op een laatste vergadering van het ploegje een leerkracht af te 
vaardigen. Er kan dan gezamenlijk beleid gemaakt worden. 
 
Opties voor toiletten die in de discussie genoemd worden zijn: prikacties van leerkrachten, hygiene 
en netheid met nieuwe brillen en dergelijke aanpakken, beloningssysteem opzetten (vb. ijsjes na 
twee weken schone toiletten) 
 
 
-Andere actiepunten van ploegje logistiek zijn aanvullen van de kiezels en zand op de speelplaats. 
  
-Er wordt een werkdag gepland afhankelijk van wanneer de kiezels en het zand geleverd worden. 
Els vraagt dit na bij Frank 
 
 
6.2 Bouw 
 
Ploegje is één keer bij elkaar gekomen.  
 
Lydie: Tevona gaat in princpipe akkoord met ruil van gronden, er is princiepsakkoord. Er is nog niet 
getekend bij notaris omdat Tevona wacht op recente schatting van de waarde van de grond.  
 



Op andere KT-school wordt meegedacht door ouders vanuit de ouderraad die zelf expertise 
hebben. Eerste bouwcel voor Godsheide komt morgen bij elkaar. Lydie zal daar voorstellen om 
ouders te betrekken.   
 
Architect is Bertels, is architect voor de hele scholengemeenschap. Visie van KT wordt 
meegenomen in de plannen, onder andere grotere ruimtes met meerdere groepen kinderen 
samen. 
 
Vraag van Unie Godsheide is om stukje Bouw in hun nieuwsbrief te kunnen zetten. Vraag aan het 
ploegje Bouw of zij stukje willen aanleveren.  
 
 
 

7. Schoolnieuwtje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


