
Verslag ouderraad 4 mei 2017 
Aanwezig: Els, Ann Cox, Veronique, Marijke, Gwen, Liesbeth, Anniek Sven, Jim, Rik, Bart, 
Evy, Marleen, Lydie, Ann Sm., Ines, Sabien, Anneke 
Afgemeld: An St. 
 
Volgende vergadering: 1 juni 
 

1. Traktatie 
Ines en Els: dank je wel! 
Volgende maand trakteren: Sven, Ann C 
 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
Els G: er is aan de kleuters een onduidelijk briefje meegegeven in het over het 
schoolfeest.  
 
Evy vult aan: het briefje in het postvakje was vergezeld van twee briefjes in de boekentas 
die het verhelderde. 
 
Ann Cox: communicatie rond de verandering van leerkrachten in het eerste leerjaar is 
goed gelopen. 
 
Jim: enkele lopende thema:s 

 hoodie: kinderen zijn overwegend positief, vragen wel naar een persoonlijke 
inbreng. Ze willen ook graag hun naam erbij op. Tip van Rik: bij de scouts worden 
de truien in Stevoort besteld voor een goedkope prijs. Tip van Marijke: de naam kan 
eventueel later via een ander drukproces toegevoegd worden. Dit is goedkoper en 
maakt je trui persoonlijker.  

Vraag is of kinderen inspraak moeten krijgen in het ontwerp. Doel van de trui is het 
herkenbaar maken van de klasgroep op uitstappen. 
De meningen over het belang van inspraak van de leerlingen zijn verschillend: wel of niet 
inspraak van de leerlingen.   
Besluit: kinderen van derde graad krijgen morgen gedurende de eerste twee weken een 
ontwerp maken. Richtlijnen: kleur van hoodie is licht grijs, drukwerk moet in 1 kleur, de 
school moet herkenbaar zijn in de trui (naam/logo/...). 

 Samenlevingscode: wordt weer opgepakt als juf Mieke terug is. 
 Ontwerp voor de verkeersborden is gemaakt, Het zal bezorgd worden aan de stad. 

Er wordt een doodle gemaakt voor een nieuwe verkeersactie. 
 
Jim: organisatorisch was de combinatie van schoolfotograaf en wandeling niet handig.  
 
Jim: speeltijden worden af en toe gebruikt voor toetsen.  
Lydie licht toe: wanneer de kinderen extra tijd krijgen voor een toets, gebeurt dit wel eens 
tijdens de middagpauze. De leerkrachten benutten hun eigen pauze hiermee. Het is een 
aanbod van de leerkrachten en een vrije keuze voor de leerling. 
 
Jim: uitvinderswedstrijd: lagere school ontwerpt een gekke machine. De hogeschool maakt 
hiervan een technisch plan, de leerlingen van de technische school voeren het ontwerp uit. 
Meester Rik gaat dit bekijken. Bedenking is dat leerplan volgend jaar al uitgestippeld is, 
zeker in kader van de nieuwe doorlichting. 
 
-Sabien: wedstrijd: leukste heavy metal klasfoto wint gratis tickets voor pennenzakkenrock. 



 -mededelingen van de directie: 
Tijdens de afgelopen perdagogische studiedag werden de breekpunten voor de bouw door 
leerkrachten en ouders opgelijst. Daarna hebben enkele leerkrachten twee scholen 
bezocht in het concept 'scholen van de toekomst'. Lydie geeft een presentatie van wat de 
leerkrachten hier opgestoken hebben. 
 
Er is een overleg geweest door de mandaatgroep met de architect waarin de breekpunten 
toegelicht zijn. Dit overleg is goed verlopen. 
 
Volgende week krijgt de mandaatgroep het eerste ontwerp van de architect. Dit wordt aan 
de bouwcel getoond op 22 mei. Ouderraad en schoolraad kunnen ook meedenken op die 
dag. Anneke en Ann vragen hun partner om mee te kijken. Sabien kan ook aanschuiven.  
Timing: als dit jaar juli het plan klaar is en subsidiedossier in 2017 rond is, kan in een 
optimale situatie in 2020 verhuisd worden.   
 
 

3. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering 
goedgekeurd 
 
 

4. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 
4.1 Kwis 
Opbrengst was dit jaar rondom 400 euro. De opbrengst was kleiner dan vorige jaren door 
het beperkt aantal kwisploegen.  
Reacties van deelnemers waren positief. 
 
 
4.2. Netwerkvergadering Godsheide 
De avond verliep met drie gerichte vragen in een werkvorm van speeddating. Een van de 
thema's was sportinfrastructuur. Er was een constructieve sfeer. 
 
Nav. Planning is om oktober 2017 te starten met de bouw van de nieuwe zaal Malpertuus.  
 
 

5. Komende activiteiten 
 
 
5.1 Schoolfeest  
Thema is Helden en Sterren 
13.45u worden de kinderen verwacht op school.  
Om 14u zijn er buiten kort optredens.  
Er zijn kinderen van de derde graad en leerkrachten die workshops gemaakt hebben.  
Er wordt een speelkaart verkocht voor de workshops.  
De zaal wordt door de leerkrachten klaar gezet met tafels en stoelen.  
De harmonie heeft een kiosk geregeld.  
Zaterdagochtend wordt het springkasteel geleverd.  
Werklijst: het streven was om iedereen max. 2 shiften te laten doen. Dit is niet gelukt.  
 
Opmerking nav: bij het opstellen van de volgende jaarplanning rekening houden met de 
werkdruk op het einde van het schooljaar. 
 



Tombolaloten zijn bij de start van het schoolfeest aan de kassa te koop, later worden ze 
verkocht door de kinderen van de derde graad. Er is een formule met altijd prijs. Er is een 
mooie hoofdprijs: luchtdoop met stuntvliegtuig. De trekking van de hoofdprijs is om 17u uit 
alle loten die met naam terug ingeleverd zijn . 
 
De opbrengst van het schoolfeest gaat naar muzische materialen voor de hele school. Dit 
zal geafficheerd worden.  
 
Kidsparty wordt georganiseerd door coaches en dansers van Cosmo.  
 
 
5.2 Grootouderfeest Vossenberg 
Evy kan komen helpen. Er zijn ook veel helpende handen van de ouders. 
 
 
5.3 Communie 
Er zijn veel communicanten. Het wordt dus een grote receptie in de grote zaal. Er zijn nog 
helpende handen nodig. 
 
 
5.4 BBQ zesde leerjaar 
Woensdag 27 juni. 
Er volgt nog een lijst met salades die gemaakt kunnen worden.  
 
 
5.5. Etentje Ouderraad 
Christl, Anneke, Ann Cox en Britt organiseren dit. 
 
 
5.6. Laatste vergadering 
Agenda voor volgend schooljaar wordt dan gepland. 
Leerkrachten kunnen nadenken over de prioriteiten voor volgend jaar.  
 
 
5.7. Aftelmoment op laatste schooldag 
Drankje en ijsje worden voorzien 
 
 
5.7 Ploegje logistiek 


