
Verslag ouderraad 17 mei 2016 
 
Aanwezig: Jim, An S., Els G., Sabien, Marijke, Pablo, Evi, Veronique, Ines, Sven, Lieve, Hilde, 
Martine 
 
Afgemeld: Lydie, Bart, Ann, Anniek, Jo 
 
 

1. Traktatie 
 
Van ons allemaal! 
Volgende maand: ouderraad trakteert 
 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
 
-An S.:Juf Mie vraagt of er nog extra fietsjes voor de kleuters kunnen gekocht worden. Hoeveel en 
welke fietsjes is onduidelijk. Juf Hilde vraagt dit na bij juf Mie. 
Ook extra zandspeelgoed zou wenselijk zijn, wordt opgemerkt. Het zandspeelgoed wordt veel 
gebruikt en gaat daardoor vrij snel stuk. Ook de bakken om het in te bewaren zijn stuk. - werkdag 
 
-An S: er is een vraag gekomen van juf Mie aan de ouders om vochtige doekjes mee te 
brengen.Aanleiding waren opmerkingen van ouders dat de kleuters vaak vuile handje en 
gezichtjes hebben aan het einde van de schooldag.  
Enkele bedenkingen worden gemaakt. Is het niet logisch dat kleuters vuil worden als ze spelen? 
Kunnen de kleuters hun handjes wassen aan de wastafel?  
De vraag naar snoetepoetsdoekjes is nog niet eerder gesteld aan ouders. Eerder werd dit door de 
school aangeschaft. Ook papieren tissues voor de lagere school worden door de school 
aangekocht. Bij de hogere leerjaren wordt verwacht dat kinderen zelf zakdoekjes bij hebben. Juf 
Hilde vraagt na waarom deze vraag aan de ouders gesteld werd. 
 
-Jim: tweede graad gaat op schoolreis naar de Valkenier in Nederland. Een Kids ID is dan eigenlijk 
nodig. Veronique vraagt zich op basis van werkervaring af of dit klopt als je met een schoolgroep 
de grens oversteekt. Voor de komende schoolreizen is het te laat hiervoor iets te regelen. Voor 
latere schoolreizen is het goed dit uit te zoeken.  
 
-Jim: er komen vragen van ouders hoe de graadklassen volgend jaar gaan verdeeld worden. 
Eerste en tweede leerjaar krijgen elk een klas met extra ondersteuning van 12 uur per klas. 
Tweede graad en derde graad worden telkens verdeeld in twee klassen met 12 uur extra 
ondersteuning per graad.  
Daarnaast wordt er nog ongeveer 12 uur ondersteuning verdeeld naar behoefte over de hele 
school.  
De klasverdeling wordt eind augustus bekend gemaakt. De klassen worden jaarlijks herverdeeld 
om evenwichtige klassen te krijgen.  
Evy vraagt naar de verdeling van de kleuters volgend schooljaar. De evaluatie van dit jaar moet 
nog gemaakt worden omdat juf Agnes nog ziek is. Het systeem met twee leefgroepen zal 
waarschijnlijk volgend jaar ook blijven.   
 
-Lieve: ouders vragen naar juf Agnes. Komt zij dit schooljaar nog terug? Dit is nog onbekend. 
 
-juf Martine: er komt een vraag van een ouder die wil sponsoren voor de tombola.  
Reactie: de school heeft hierover nog geen mailing gestuurd aan de ouders die zelfstandige zijn. 
De vraag om deze mailing te sturen was vorige vergadering al gesteld. Juf Hilde pakt dit op. 
 
 
 



-juf Martine: er is een pedagogische raad geweest. 
Enkele data voor volgend schooljaar zijn al vastgelegd:  
*23 september startdag 
*30 september facultatieve verlofdag 
*19 oktober studiedag voor leerkrachten 
*28 oktober sponsorloop 
*week van 7 november sportklassen 
*5 december Sint in hoofdschool, vossenberg waarschijnlijk 6 december 
*22 december kerstwandeling 
*woensdag in januari KT conferentie 
*6 februari tweede facultatieve vrije dag 
*22 maart KT conferentie 
 
Verdere data zijn nog niet gepland en hangen af van het al dan niet organiseren van het circus 
volgend schooljaar. Circus Picollini is in januari 2017 nog een week vrij. Daarna is het circus tot 
2020 volledig volgeboekt. 
De boekenbeurs was nog niet gepland, maar valt altijd in de leesweek; De leesweek is volgend 
schooljaar van 19 tot 25 november, dus is de boekenbeurs waarschijnlijk 25 november.  
 
-Pablo: de bakken voor doosjes op de speelplaats zijn stuk. Er liggen ook veel kleine doosjes, 
soms ook stuk, op de grond.   
 
-Pablo: enkele ideeën om geld in het laatje te brengen: zelfgemaakte prentkaarten verkopen, 
bierproeverij eventueel in combinatie met een kindermiddag (of wijnproeverij).  
Volgende vergadering wordt agenda voor volgend schooljaar gemaakt. Deze ideeën kunnen we 
meenemen.  
 
-Pablo: kondigt aan dat hij volgend jaar stopt met de ouderraad; Jammer!!! Pablo wil wel graag 
helpende hand blijven. 
  
-Marijke: Pardoes heeft gevraagd of we hen al willen vastleggen voor de boekenbeurs van volgend 
schooljaar. Besloten wordt om dit vast te leggen.  
Dezelfde vraag is gekomen van de traiteur voor het mosselfeest. Besloten wordt de vergadering 
van juni af te wachten omdat de activiteitenkalender voor volgend jaar nog overlegd moet worden.   
 
-Sabien: agendapunt van Veerle: vraag is of de gordijn van de Hazelaar al op de hoofdschool 
aangekomen is. Juf Hilde vraagt Lydie hiernaar.   
Juf Hilde deelt haar zorg over de warmte in de klassen. Deze zorg heeft juf Hilde ook naar de 
nieuwbouw toe (grote glaspartijen kunnen ook met isolerend glas onvoldoende warmte isoleren, 
weet zij van haar echtgenoot).  
De discussie ontstaat wat te doen in de jaren dat we nog in dit gebouw zitten. In het verslag van de 
inspectie is opgenomen dat er een oplossing moet komen.  
Besloten wordt opnieuw de mogelijkheid en kostprijs van mobiele airco's te onderzoeken. 
Schatting is dat dit ongeveer 5000 euro kost. Prijs-kwaliteitsverhouding lijkt dit de beste optie. Evy 
vraagt opnieuw informatie aan haar echtgenoot. 
Daarnaast ontstaat de discussie welk aandeel de school en de ouderraad in dergelijke aankoop 
zouden kunnen/moeten hebben.  
Juf Martine: school investeert op dit moment in meubilair. Er zijn onvoldoende stoelen voor alle 
kinderen. Er worden op dit moment offertes gevraagd voor extra stoelen. 
 
-Sven: heeft navraag gedaan bij school in Helchteren over verkeerssignalering. Zijn besluit is dat 
een officiële aanvraag via de stad ook in Godsheide zou kunnen leiden tot het plaatsen van 
verkeerssignaleringsborden op openbaar terrein.  
 
-An S: werfkeet van de nieuwbouw in Godsheide komt op de 'zandparking'. Dit maakt de 
verkeerssituatie mogelijk nog gevaarlijker.  
 



 
3. Goedkeuring/opmerkingen verslag vorige vergadering 

 
-Lieve: mailing over associaties binnen KT is nog niet gestuurd. Juf Martine vraagt dit na. 
 
 

4. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 
4.1 Kwis 
-Kwis is goed verlopen.  
-Voldoende helpende handen vinden verliep moeizaam. Hierdoor was de werkdruk hoog en 
duurde het opruimen lang. Leerkrachten werden bij deze activiteit nog nooit gevraagd om te 
komen helpen.  
Juf Hilde geeft aan dat er onder de leerkachten mogelijk wel bereidheid is om te helpen.  
-Reacties van deelnemende ouders waren overwegend dat de kwis moeilijk was. Vanuit de school 
was er dit jaar door een samenloop van omstandigheden geen kwisploegje afgevaardigd.  
-Vanuit de organiserende kwisploeg zijn kritische noten gekomen, onder andere over de 
geluidsinstallatie  
 
Vraag is of we de kwis volgend jaar opnieuw willen organiseren en zo ja, in welke vorm. De 
mogelijkheid om zelf een makkelijkere kwis te organiseren ouders wordt genoemd. Andere 
mogelijkheid is kwis te organiseren voor kwisploegen en niet meer actief bij de ouders te werven 
voor deelname. Doel zou dan enkel zijn om geld in het laatje te brengen. 
 
Volgende vergadering nemen we hierover besluit  
 
opmerking naar aanleiding van:  
kalender voor volgend schooljaar wordt volgende vergadering samengesteld. Aan iedereen de 
vraag om na te denken over zijn/haar engagement voor volgend schooljaar (voor hoeveel en welke 
activiteiten wil je je engageren). Zo kunnen we een haalbare kalender samenstellen.  
 
 
4.2 Communie 
Mooie, geslaagde receptie 
Ann en Liesbeth zullen waarschijnlijk volgend jaar de kar trekken voor de receptie. 
 
4.3 Sam de verkeersslang 
Er zijn stickertjes te kort voor het vullen van de slang. 
Sandra laat de ijskar komen op rekening van de ouderraad als er binnenkort een zonnige dag is en 
alle klassen op school zijn. 
 
 

5. Komende activiteiten 
 
5.1 Schoolfeest 
 
-Thema is: De wereld rond.  
 
-Er is een openingsact om 14u in de grote zaal. Elke klas komt het podium op en doet een korte 
'move'. De act eindigt met een gezamenlijk lied met alle leerlingen.  
Reactie komt dat het in de zaal erg druk zal zijn. Om zo veel mogelijk mensen in de zaal te krijgen, 
staan er geen tafels. De tafels voor de workshops staan tegen de muren al klaar. Vraag is ook of er 
na de openingsact enkele tafels kunnen geplaatst worden om aan te kunnen eten. 
 
-Er zijn workshops en randanimatie. Bij de workshops wordt gewerkt met klokjes per half uur. 
Naast de leerkrachten gaan drie ouders een workshop geven.  



-Het vrij podium is in de toneelzaal 
 
-De Kids Party gaat door in de toneelzaal. De Kidsparty wordt geanimeerd door coaches van 
Cosmo. 
 
-Buiten staan twee springkastelen, een klimberg en 'reis rond de wereld'- spelen.  
 
-Catering: mexicaanse oostenrijkse, amerikaanse en italiaanse hotdog. 
 
-Leerkrachten bezorgen Sabien een zaalplan om vrijdag de zaal klaar te kunnen zetten.  
 
-Mailing over de sponsoring aan ouders: zie eerder in het verslag. 
 
-Tombolalotjes worden in de klassen opgehaald op maandag en donderdag. 
 
-Eetstrookjes moeten nog binnen gebracht worden.  
 
-Jim noemt: mogelijk helpt het bekend maken van de tombolaprijzen om extra loten te verkopen. 
Dit idee kan meegenomen worden naar volgend jaar. 
 
 
5.2 Etentje ouderraad 
 
Nieuwkomers (Evy, Anniek, Liesbeth, Veerle, Liliane) organiseren dit op 17 juni. Els S en Pablo 
dragen misschien hun steentje bij als afzwaaiers. We betalen zelf het eten. De ouderraad betaalt 
de drank.  
 
5.3 BBQ 
 
Woensdag 29 juni om 18u is er de receptie voor de zesdejaars en de leerkrachten. Om 21u sluiten 
de ouders aan. Dan is het werk voor de ouderraad gedaan.  
Er zijn 24 afzwaaiers 
Oproep voor bereiden van groentjes en salades wordt volgende vergadering gedaan. 
 
 


