
 
 

Verslag ouderraad 4 oktober 2012 
 

  
Aanwezig: Ingrid, Ann, Frank, Patricia, Christel, Sabien, Sofie, Sandra, Marijke, Dirk, meester Ronny, 

juffrouw Véronique,Pascal. 

Verontschuldigd: Els, Linda, Inès,Jo. 

  
Christel en Sofie bedankt voor de traktatie: Heerlijk! 
We verwelkomen Frank Indestege. Zijn kinderen zitten in de Vossenberg en hij is een man!!!! 
Frank en Patricia zullen ons in november trakteren. 
 
1. Varia  
  
A. Op de dag van de leerkracht zullen er 4 mensen in Godsheide  toezicht houden tijdens de 
speeltijd. Er werd taart besteld voor de leerkrachten. Ook voor de Vossenberg is er gebak voorzien. 
  
B. Bebat 
De school is geregistreerd, maar nog niet actief. Nu wordt ze actief gezet. 

 Véronique volgt het op 

  
C. De kroonkurkactie 
Als de ton vol is, komen de mensen van natuurpunt die zelf leegmaken 
 Sandra (secr) volgt dit op 

  
D. Reclame in boekentas 
Er kwamen brantano-bonnen mee in de boekentas. Mogen alle sponsors reclame meegeven? Moet 
dit zo gebeuren? Kunnen die eruit gehaald worden? 
Antwoord Ronny: uiteraard kan dat. Dat wordt besproken.  
Er komt in september ontzettend veel mee in de boekentas.  
Kan er niets mee via mail? Zeker de brieven van de school zelf.  
We moeten met het milieu begaan zijn, we willen kroonkurken en batterijen inzamelen. Kunnen we 
proberen meer dingen via mail mee te sturen.  
 Ronny 

 
E. Naschoolse opvang van de Vossenberg. Blijkbaar komt de bus nu aan op school. Het zou beter 

zijn om er duidelijk over geïnformeerd te worden. Dat is een opdracht van de opvang, kan de 
verantwoordelijke van de opvang dit niet beter vertellen aan de ouderraad? 
Er wordt een mail gestuurd naar de verantwoordelijke van de opvang om hierover iets te vragen. 
Sabien spreekt iemand aan en geeft de bedenking. Het is geen klacht. 
 Sabien 

 
F. Mosselman 
Onze nieuwe mosselman stopt er mee (pensioen). Oproep om een nieuwe te zoeken! Dringend 
 
G. De info van de scouts werd meegegeven na de activiteit, maar deze werd laat afgegeven op 
school.  
 
H. Sofie vervangt Ingrid op de vergadering van de Kathee scholen 
 
I. Ann kent iemand die Kathee kleren wil maken.  
Prima, zeker doen ! 
 Ann 

 
J. Sandra heeft prijzen voor de quiz en boekjes voor school 
 



K. Startdag: het brengen is nogal chaotisch, zeker wanneer dit tijdens het begin van de school van 
Bokrijk  is. Het lijkt beter om de activiteit later te laten beginnen. Ook moet er iemand voorzien worden 
die de kinderen helpt oversteken van de parking naar het terrein van de school in Bokrijk.  
Er zou gezamenlijk vanuit de school vertrokken moeten worden en ouders vragen om meerdere 
kinderen mee te nemen.  
 Volgend jaar carpool vanuit de school opzetten ! 

 
L. Marc Fourier heeft nog gemaild ivm verloren kleren. Zit hij nog in de mailing lijst? Hij moest 
contact opnemen met Christel, maar hij heeft dit niet gedaan. Christel mag de kleren weggeven aan 
een goed doel. 
 
M. Het doorgeven van adressen aan organisaties! De adressen van kinderen die naar een nieuwe 
school  gaan worden doorgegeven aan secundaire scholen die erom vragen. Er zijn 
adressenbestanden die niet via de school gaan. Er is een plan om in februari-maart terug via de stad 
adressen te krijgen om promo te maken voor de school. 
 
N. De weg naar de directie 
Er zijn al enkele ouders geweest die rechtstreeks naar meester Ronny zijn geweest met een klacht.  
 
 
2. Goedkeuring/opmerkingen verslag vorige vergadering (06/09/12) 
 
Het verslag is nog niet op de website geplaatst. Jo heeft nu geen tijd. We zoeken naar iemand die 
Sabien kan helpen. Omdat Carola heeft aangeboden om te helpen, vragen we haar om tot januari te 
helpen.Het verslag kan gepubliceerd worden. 
 

3. Financiële toestand (Ingrid) 
Geen activiteiten geweest 
 
4. Voorbije activiteiten 
4.1 Info-avonden 
- De verloren kleren werden door de ouders bekeken. Toch zijn er nog wat kleren over.  
- De ouders van het tweede leerjaar waren enthousiast om te helpen bij de eerste communie. 
- Mensen van de ouderraad kunnen volgend jaar best de polo aandoen. Zo kennen de ouders ons. 
- Jammer dat er nog geen drankje is. In sommige klassen was dit wel het geval. Maar niet elke 
leerkracht kiest ervoor.  
 
5. Ploegjes:  
5.1 . Werkgroep Verkeer 
Actie op 5/10/12 
Mister fluo komt optreden (vanuit de stad). Uitdelen van kaarten bij het oprijden van de parking.  
Verkeersploegje komt nog samen : volgende vergadering verslag hiervan! 
 
5.2. Ploegjes inhoud 
- Een keer samen gekomen. Hier werden de klaswissels besproken. Als er klachten zijn willen we de 
visie van de school volgen. Daarom moeten we de ouders de weg naar de directie leren kennen.  
Als een klacht via iemand van de ouderraad naar de directie komt, is het heel moeilijk om er iets mee 
te doen. Wanneer een ouder het moeilijk vindt om te komen, dan kan iemand van de ouderraad best 
meekomen.  
 
- De verloren voorwerpen: iedere maandag en dinsdag na de vakantie eventueel uitstallen. Dit wordt 
door Ronny met de leerkrachten besproken. 

 Ronny 
 
- Reclame van de school: we willen Kathee heel zichtbaar maken. Het Circus wordt thema Kathee. 
Maar ook in kleine dingen moet Kathee zichtbaar zijn. Kathee moet leven in de school, waardoor ze 
ook buiten de school meer betekenis krijgt. 
 



-Leesniveaus. Kinderen zakken terug na een grote vakantie. Hoe wordt dit verteld? Probeer dat goed 
te kaderen. Probeer kinderen positief te stimuleren.  
 

6. Komende activiteiten 
6.0 Sponsorloop 
De OR zorgt voor het water. Kan dit uitgedeeld worden. 
 Ingrid neemt dit op. 
Op de sponsorkaart kan ook wat meer info staan.  
De brief zelf was heel duidelijk.  
 
6.1. Blauw (the) Party op 20/10/12 
Een werklijst werd rondgedeeld.  
 
6.2. Koffiemoment op 26/10/12 
Patricia en Ingrid komen Dirk helpen. 
 
6.3  Boekenbeurs 16/11/12 
Op 16 november in het OC. Er is de hele dag boekenbeurs. De opbouw begin rond half 9. De klassen 
komen vanaf 10 uur. Er zijn dit jaar geen randactiviteiten meer, omdat dit geen extra volk naar de 
boekenbeurs brengt. De cafetaria is er ook niet meer. Er zijn weinig mensen die blijven plakken. Voor 
eigen gebruik wel nog en voor de mensen die er staan. Het is daarom goed om de mensen niet te 
laten binnenkomen via cafetaria. 
Het einduur is dan ook voorzien om 20.00 uur ipv 21.00 uur. 
Er mag nog maar 1 boek aan de kant gelegd worden door een kind. 
 Leerkrachten moeten lijstjes doorgeven om zeker de populaire boeken bij te hebben. 
 Leerkrachten moeten al nadenken over de bonnen. 

Mocht het lukken, dan zou het fijn zijn om de boeken op een lagere hoogte te leggen. 
 Ingrid vraagt voor podium aan de stad, samen met kleine cocktailtafels. 
 Op donderdag 15 november op 20.45 uur hopen we op vele helpende handen om alles 

klaar te zetten.  
 
6.4  Circus: Toelichting 1ste vergadering 
2 ploegjes:  
- drukwerk en alles wat erbij komt kijken. Dat sponsorboekje moet gevuld worden. De lijst wordt 
doorgemaild. De brieven zijn al klaar. We moeten zo snel mogelijk eraan werken. 
 IEDEREEN : NU DUS DOEN EN NIET MEE WACHTEN.  
- catering logistiek: kleren, groot materiaal, schenken in het cafetaria, ... 
Vaste dag om te vergaderen voor grote ploeg: maandag voor de ouderraad. 
Tekening van de kinderen voor op het boekje tegen 10-11-12.  
De weide regelt de school, het OC regelt de OR, Ann polst bij het Belang van Limburg.  
 
7. Schoolnieuwtje (Sabien) 
Voor 10 oktober moet alles bij Sabine zijn.  
- Boekenbeurs: flyer met de juiste info 
- Blauw de party: affiche met de boodschap  

- foto’s van de sponsorloop: foto's  

- De eerstkomende activiteiten van de volgende 2 maanden 
 
8. Mededelingen van de directie 
Alles werd gezegd  
 


