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Aanwezig: Ines, Marijke, Evy, An, Jim, Lieve, Martine, Lydie, Jos, Ann, Veronique 
Afgemeld: Pablo Sven Bart, Lilian Anniek, Jo, Els, Els Liesbeth 
 
 
 

1. Varia 
 
-Evy: offerte mobiele airco via bedrijf echtgenoot: kostprijs voor 10 stuks 6.888 euro. 
Prijzen bij van den Borre zijn ongeveer gelijk.  
*Voor-en nadelen mobiele airco worden overlopen.  
*Alternatieven worden overlopen, bijvoorbeeld vaste airco's aankopen voor warmste 
klassen. Lydie geeft aan dat de gordijnen van de Hazelaar waarover eerder gesproken 
waarschijnlijk niet meer beschikbaar zijn voor onze school omdat ze terug binnen de 
Hazelaar gebruikt worden. 
*Conclusie: er wordt navraag gedaan of we een week een demo-model kunnen gebruiken. 
Voorstel is om deze in de klas van juf Mieke te zetten. Juf Mieke heeft een 'warme klas' en 
kan dus goed testen: geluidsoverlast? overlast 'tocht' airco? voldoende koeling?  
Als de ervaringen met het demo-toestel positief zijn, staan zowel school als ouderraad 
achter de aankoop van mobiele airco's. Hiermee kan een langer bestaand, regelmatig 
aangekaart probleem opgelost worden. 
*Wie doet de investering? School heeft hier voor 2016 geen geld voor in de begroting. 
Voor 2017 kan de school hier wel een bedrag voor begroten. Ouderraad zal bij aankoop 
hele bedrag betalen en in 2017 de helft hiervan van de school terug krijgen.  
Deze investering van de ouderraad vervangt dan de investering in speelplaats en toiletten 
die nog niet gedaan was. 
 
-An: er is vraag naar een jaarkalender met de data van activiteiten van school en 
ouderraad. Sabien geeft aan: er is een aantal jaren een kalender geweest. Het maken was 
arbeidsintensief en de verkoop was het laatste jaar beperkt.  
*Conclusie: de kalender staat op de website. Er worden ook brieven uitgedeeld. In principe 
volstaat dit ter info. 
 
-Vijfde en eerste leerjaar hebben hun zwemreeks moeten onderbreken door sluiting van 
het zwembad 
 
-Lieve: de integratie-week voor de oudste was kleuters was leuk georganiseerd. Jammer 
dat het afgelast was in verband met het weer. Misschien volgend jaar alternatieven voor 
slecht weer plannen? Lydie geeft aan: er is ook dit jaar naar gekeken naar mogelijkheden 
voor binnenruimte op de Vossenberg. De Malpertuus kon niet gehuurd worden.  
 
-Marijke: info-avond over 'leren leren' van Pol Maas was interessant en entertainend 
gebracht. Martine geeft aan dat de opkomst beperkt was, zeker gezien de kostprijs van de 
lezing. Mogelijk kan een andere inkleding van de uitnodiging de opkomst vergroten? 
Martine geeft aan dat er al veel aandacht is gegeven aan de uitnodiging 
 
-Martine: navraag gedaan over fietsjes bij juf Mie. Het gebrek is vooral aan grotere fietsjes 
voor de oudere kleuters. Mogelijk kunnen deze via een oproep aan de ouders of 
tweedehands voordelig aangeschaft worden. 
 
 



-Martine: data van de conferenties zijn veranderd:  
*KT conferentie van 19 oktober valt weg. Dit wordt 16 november. 
*25 januari en 22 maart zijn de conferenties van de school 
*grootouderfeest wordt gepland in de week van de derde leeftijd. Deze week valt samen 
met de voorleesweek. Het thema van de voorleesweek wordt meegenomen in het 
grootouderfeest. Voorlopig is gepland om dit op maandag te organiseren. 
*de sponorloop valt in oktober 
*verdere data later in het schooljaar zijn nog niet bekend. 
 
-juf Martine: zij heeft navraag gedaan over het kids ID op buitenlandse schoolreizen. In 
principe is een kids ID nodig, echter niet helemaal duidelijk is of een kopie volstaat. 
Marijke geeft aan dat het kids ID in het buitenland niet ingelezen kan worden. Andere 
vraag is of ouders dit gaan aanvragen voor een schoolreis als hun kinderen er nog geen 
hebben. Belangrijk is ouders tijdig te informeren, want de aanvraag duurt meerdere 
weken. 
 
-Lydie: vraag aan de ouderraad om de onkosten van het schoolfeest te betalen omdat 
deze niet op de boekhouding van de school mogen staan. Sabien geeft aan: de 
springkastelen en djembé's zijn betaald door de ouderraad. Leerkrachten kunnen hun 
kassatickets ook inleveren voor terugbetaling door de ouderraad. 
 
-Els G. via Sabien: er is nog geen toetsenplanning meegegeven. Juf Martine licht toe: de 
data voor de toetsen zijn al doorgegeven aan de kinderen. Kinderen kunnen hier zelf een 
planning voor maken. Morgen krijgen de kinderen de planning van de school.  
 
-Els G via Sabien: de kleuters zijn dit jaar individueel met de ouders naar het CLB moeten 
gaan. Dit vroeg een extra tijdsinvestering van de ouders. Ook voor de kleuters zelf was het 
CLB als klasactiviteit misschien leuker? Lydie licht toe: dit was een besparingsmaatregel 
van het CLB. Het ging om een pilot. Ouders mogen feedback geven aan het CLB.  
 
-Els G via Sabien: naar aanleiding van de integratieweek van de kleuters kwam er een 
mail aan alle ouders met een oproep om in de kleuterklassen te komen helpen. De 
formulering van de mail heeft sommige ouders tegen de borst gestoten. Evy vult aan dat 
het jammer was dat ook de communicatie achteraf over de oplossing gemist werd. 
Onduidelijk is hoe veel tijd de kleuters hebben gespendeerd in de klas zonder leerkracht, 
met enkel begeleiding van ouders of grootouders. Bij het ophaalmoment was niet in alle 
klassen een leerkracht. Lydie pakt dit op.  
 
-Sabien: op de algemene vergadering van de voorzitters van ouderraden met de directie is 
aangekondigd dat Maxime, voorzitter, en Mia, secretaris, stoppen als lid van de RvB. Wie 
hen opvolgt, wordt later bekend gemaakt. Brigitte wordt als lid van de directie opgevolgd 
door Greet van Haere. Lydie vult aan: de school onderzoekt op verzoek van de minister 
nieuwe fusiemogelijkheden met andere scholen.  
Ines vult aan dat er voor het omzetten van de bankrekeningen nog een akkoord moet zijn 
door de voorzitter en een tweede lid van de RvB. Lydie pakt dit op.  
 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
 
-Tuinwijk is aan het verbouwen. Voorzitter van de ouderraad daar gaf aan dat ze 
teleurgesteld waren over de respons op hun inbreng als ouders.  
Inschatting is dat binnen Godsheide de samenwerking tussen ouderraad en directie goed 



is en dit bouwproject goed samen kan doorlopen worden.  
RvB heeft visie op de bouw die doorslaggevend is. Inspraak van directie hierin moet nog 
duidelijk worden. Lydie geeft aan dat ouders zich actief mogen engageren, bijvoorbeeld 
door deelname in de bouwcel. Er zijn vanuit eerdere verbouwingen in andere scholen 
verbeterpunten die mee kunnen genomen worden in Godsheide.  
Ploegje Bouw gaat vanaf september de opvolging doen. 
 
 

3. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering 
goedgekeurd 
 
 

4. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 
4.1 Schoolfeest 
-Fijne samenwerking, fijn feest, zowel voor de ouders als voor de kinderen. Pluim voor alle 
leerkrachten!!!  
-Hotdogs waren erg lekker. 
-Enkele ouders waren erg vroeg voor het brengen van de kinderen. Plan is om volgend 
jaar deuren toe te laten tot een half uur voor het schoolfeest.  
-Opbrengst zoals tot nog toe ingeschat is 2900 euro. Speelkaarten hebben 473 euro 
opgebracht. Tombola heeft 1400 euro opgebracht.  
-Organisatie rond ijsjes kan volgend jaar anders: verkoop aan de toog was niet zo handig 
omdat ze smolten in de frigo. Volgend jaar ijsjesman overwegen. 
-Marijke gaat lijstje maken met taken voor elke locatie. Handig is korte briefing te doen 
over de werkwijze voor elke shift.Voor de toog is het handig om de eerste en de laatste 
shift bij de toog door dezelfde personen te laten doen. Dat is voor het opruimen van glazen 
en dergelijke handig.  
Zo kan het opruimen nog efficiënter verlopen.  
-Sfeer van samenwerken was ontspannen. 
-Suggestie voor werklijst voor volgend jaar:4 mensen aan de toog, 5 aan de hotdogs en 3 
aan de kassa bij de opstart.  
-Tijdens het schoolfeest is er nog aanbod geweest van helpende handen. Vraag is hoe 
deze mensen te bereiken om zich vooraf aan te melden. Er zijn al op verschillende 
manieren pogingen gedaan. Vraag is of dat nog anders kan. Misschien kan de werklijst 
toegevoegd worden in de mail voor de helpende handen? Marijke geeft aan dat dit voor 
het ruilen of schuiven van taken moeilijk wordt.  
Thema helpende handen is belangrijk naar volgend jaar toe omdat dit een terugkerend 
isue is. 
 
 

5. Komende activiteiten 
 
5.1 BBQ 
Ann heeft de hoeveelheden van vlees, groenten, pasta aangepast aan de aantallen 
leerlingen dit jaar 
Desserts: wordt nog nagevraagd bij de leerlingen of ze dit willen. 
Lijst is al gedeeltelijk gevuld en gaat tijdens de vergadering rond.  
 
5.2 Aftelmoment 
-Gaat dit jaar zeer waarschijnlijk weer door om 12u. Lydie wacht nog op officieel bericht 
van KT. 



-Ouders moeten op tijd ingelicht worden of het aftelmoment om 12u of om 12.10u start. 
Afspraak ook over wanneer de poort open gaat.  
-Inkleding van het aftellen (met bijvoorbeeld schoolfeestliedje,...) wordt door de 
leerkrachten verzorgd.   
  
5.3 Etentje ouderraad 
Evy: bericht waar iedereen hoe laat verwacht wordt, volgt nog! 
 
 
5.4 Kijkdag 
-wordt gepland op 29 of 30 augustus 
 
5.5 Eerste vergadering ouderraad volgend schooljaar 
datum: 1 september 
 
 

6. Activiteiten en functies volgend schooljaar 
 
6.1 Activiteiten 
Er wordt gebrainstormd over activiteiten voor volgend schooljaar:  
-(Fietstocht met) ontbijt/brunch  
-Kienmiddag of avond voor kinderen en/of ouders/grootouders 
-Straatfeest met rommelmarkt 
-Bierproeverij 
–... 
 
Er wordt overlegd over ervaringen met werklijsten, veel/weinig animo voor bepaalde 
activiteiten, vernieuwing die nieuwe drive kan geven,... 
Meester Jos geeft aan dat inzet van de leerkrachten op het mosselfeest ook verdeeld kan 
worden over twee activiteiten waar telkens de helft van de leerkrachten komen helpen. 
Marijke merkt op dat activiteiten waar kinderen ook aan deelnemen, mogelijk meer animo 
opleveren voor helpende handen. 
 
De agenda wordt vastgesteld: 
-29 oktober: ouderfuif: ploegje getrokken door Jim 
-November: boekenbeurs: ploegje getrokken door Ann 
-December: kerstmarkt: ploegje getrokken door Sabien 
-Februari: kienen: ploegje getrokken door Lieve, activiteit met inzet van een aantal 
leerkrachten 
-Maart-april: (paas)brunch: ploegje getrokken door Marijke, activiteit met inzet van een 
aantal  leerkrachten 
-Mei: schoolfeest: ploegje getrokken door An, activiteit samen met de leerkrachten 
-Optie: rommelmarkt: Ines 
 
 
6.2 Functies  
Ines en Marijke beheren financiën volgend jaar opnieuw 
Lieve is volgend jaar opnieuw secretaris 


