
 
 

Verslag ouderraad 8 november 2012 
 

  
Aanwezig: Patricia, Christel, Sofie, Marijke, Inès, Dirk, Linda, meester Ronny, juffrouw Véronique, 
meester Jos en Ingrid 
Verontschuldigd: Els, Sandra, Frank, Sabien, Ann, Pascal,Jo. 

  
Patricia en Inne : bedankt voor de traktatie. 
Frank en Veronique zullen ons in december trakteren. 
 
1. Varia  
  
A. Politie is duidelijk aanwezig aan de schoolpoort. Dit is heel positief! 
  
B. Sponsorloop 
- Jo stelt zich de vraag of een sponsorloop nog van deze tijd is. 
De kinderen vinden dit een heel leuk evenement en de leerkrachten vinden het super om de leerlingen 

zo te kunnen motiveren om sportief te zijn! Deze activiteit brengt € 3.000 op! Ook de kids die geen 
sponsors binnenbrengen lopen mee enthousiast mee. 
Deze actie zal om de twee jaar blijven doorgaan. 

- Een ouder merkte op dat na het gezonde, sportieve deel de kinderen een “ongezonde” wafel en 

appelsiensapje kregen. Ouderraad deelt deze mening niet en vindt dat kinderen die 3 à 4 km en zelfs 
meer hebben gelopen, wat extra suikers verdienen! 
- Voorstel : tijdens de sponsorloop een koffiemoment doen of jeneverskes verkopen. 
- Volgende editie iets later starten, zodanig dat de kinderen aansluitend naar huis kunnen en het dan 
15u30 is. Dan is alles in orde voor de verzekering. 
 
C. Schoolraad van 19/11/12 
- Christel en Dirk gaan hier naar toe 
- Programma wordt dan overlopen. 
- Christel gaat de problematiek van de verloren kledij bespreken. 
  
D. Sint op school : 5/12/12. 
- Kledij van Sint en pieten wordt gehuurd. 
- Vraag van de OR : eens rondkijken wat het kost om hierin te investeren  Inne 
- Snoepgoedmanden  Linda 
- Marijke gaat Linda helpen in de pietenkeuken, wanneer alle kindjes slapen op 4/12  
 
E. Naschoolse opvang  
- Vragen aan Sabien hoe het gesprekje is geweest  Inne 
- Ronny merkt op dat er de communicatie rechtstreeks van de Ukkies naar de ouders gaat en niet via 
de school. 
 
F. Mosselman 

Onze “oude” mosselman Philippe Groven, maakt een come-back. Is reeds geboekt, verder info 
doorsturen  Ploegje Mossel 
 
G. Verloren voorwerpen 
- Juf Hilde gaat samen met ploegje inhoud een stappenplan uitwerken. 
- Duidelijk communiceren WAAR de verloren voorwerpen liggen en WANNEER ze worden uitgestald. 
 
H. Vertegenwoordiging van de leerkrachten op de OUDERRAAD 
- Juf. Veronique blijft de vaste, maar elke vergadering komt er nog een extra leerkracht mee. 
 



2. Goedkeuring/opmerkingen verslag vorige vergadering (06/10/12) 
- Bebat : OK 
- Kroonkurkactie : OK 
- Reclame in boekentas : de bon van de veldloop in de boekentas: dat is een afspraak met de stad, 
die we moeten naleven. Best thuis bespreken, omgaan met reclame hoort ook bij de opvoeding, 
kinderen worden veel geconfronteerd met reclame, ook buiten de school. 
- Meer post via mail : vanaf 1 december gaat alle post van de derde graad nog enkel via mail. Dit is 
een proefproject voor de andere graden. 
- Kleren voor Kathee : er worden 2 pakken gemaakt, 1 voor de kinderen, 1 voor een volwassene 

 Ann 
- Startdag : wordt andere formule 
 Verslag is goedgekeurd en mag op de site  Jo/Sabien 

3. Financiële toestand (Ingrid) 
- Afrekening Blauw the party : - € 36,00 
- Begroting voor 2013 en afrekening 2012 : volgende vergadering. 
 
4. Voorbije activiteiten 
4.1 Blauw (the) PARTY 
-  soms was de muziek wat luid, maar rest was in orde 
- alle aanwezigen vinden het voor herhaling vatbaar 
- over de muziek waren meningen verschillend, toch zelfde DJ houden 
- Ronny zal volgende editie een gastoptreden verzorgen als DJ 
- opkomst van de Vossenberg was weer super! 
- zonder gratis drankje zouden we geen verlies geboekt hebben 
- dranken waren ook VEEL DUURDER dan in het OC!!! 
  Malpertuus hierover aanspreken : Inne 
 
4.2 Koffiemoment 26/10/12 
- Op de poort duidelijk ophangen dat er koffiemoment is , de poort blijft dan gesloten, ingang/uitgang 
enkle via poort aan de straat 
- Plaats van het koffiemoment : voor de kleuterturnzaal of bij slecht weer in de kleuterturnzaal. 
 
5. Ploegjes:  
5.1 . Werkgroep Verkeer 
- Prikactie nog herhalen  Inne 
- Fluovestjes voor de OR bestellen  Inne 
- Verder verdelen van parkeerkaarten  Veronique 
- fluo-vestje ook voor voetgangers, niet enkel voor de fietsers 
- zebrapad verleggen  Stad contacteren : Pascal /Inne 
- Octopus  Sandra 
- 1-richtingsverkeer, schoolroute : communiceren met de ouders 
- Kiss and ride – zone 
- Banner voor de kleuterparking 
- Voetpad thv inrit parking : verven 
 
5.2. Ploegjes inhoud en Website 
Zijn niet samengekomen. 
 

6. Komende activiteiten 
6.1  Boekenbeurs 16/11/12 
Op 16 november in het OC. Er is de hele dag boekenbeurs ( van 11u tot  20u) 

-  De opbouw begin rond half 9. De klassen komen vanaf 10 uur.  
- donderdag 15 november op 20.45 uur hopen we op vele helpende handen om alles 

klaar te zetten.  
- er zijn nog GEEN lijstjes van leerkrachten doorgegeven, jammer!! 
- Er komt een circushoekje met wat maskers, een affiche en specifieke boekjes 
- De “sint” brengt geen boeken 
- Er is weer een inpakstand en de kinderen kunnen 1 boek aan de kant laten leggen 



6.2 Kersdtmarkt 20/12/12 
- Geen wandeling meer 
- leerkrachten voorzien kraampjes waar allerlei knutselwerkjes te koop worden aangeboden 
- OR wil liever geen commerciële, maar een hééééééééééééél gezellige Kerstmarkt 
- Ploegje Kerstmarkt bekijkt verder wat kan  
- Oproep voor voldoende opbouwers 
- Wordt vervolgd op volgende OR 
 
 
6.2  Circus: Toelichting 1ste vergadering 
- Sponsorboekje : 

-  De lijst wordt doorgemaild. De brieven zijn al klaar. We moeten zo snel mogelijk eraan 
werken. IEDEREEN : NU DUS DOEN EN NIET MEE WACHTEN.  

- Eerste brief die met de kinderen mee is gegaan was super! 
- communicatie met oud-lln gaat via FB 
- met de flyer van de Kerstmarkt gaat de eerste info ook mee met de leerlingen en ook naar de oud-
leerlingen 
- act van de ouders ??? 
- navragen aan Picolini hoe de verhouding met JOJO is 
- aantal voorstellingen : wordt nog bekeken  
 
7. Schoolnieuwtje (Sabien) 
Voor 13 november moet alles bij Sabien zijn.  
- Boekenbeurs: flyer met de juiste info 
- Kerstmarkt 
- Circus 
- De activiteiten van de volgende 2 maanden 
 
8. Mededelingen van de directie 
- Reclamecampagne gestart op verschillende plekken in groot-Godsheide met Banners en 
wegwijzers, alles moet ophangen tegen 1 december, rekening houdend met de “schoolroute” 
- eind januari komt er een ouderavond rond de visie van de school, ploeg inhoud helpt met de 
voorbereiding, info volgt nog ! 


