
Verslag ouderraad 2 oktober 2014 
 
Verontschuldigd: Sandra, Els S., Pim, Sven, Veronique 
 

0. Traktatie: Sofie en Veronique. Dank je wel! In november trakteren 
Lydie en Marleen 
 

1. Varia en mededelingen van de directie 
 
1.1 Dag van de leerkracht. Maandag 6/10 tractatie met vlaai.   

Toezicht van de voormiddag wordt overgenomen door Sabien, 
Ann en Pablo. 

1.2 Varia:  
‐ brief ter kennismaking nog niet goed verspreid. Bij leerlingen 

blijft Luc onbekend.  vraag om kennismaking door Luc 
met de lln. 

‐  Positief: er wordt gewerkt met digitale brieven.  Jo kan 
digitaal/ per mail navragen of mailadressen nog correct 
zijn. 

‐ Juf Christine brengt in: achtergrond over keuze tot opleiding 
regent Frans-wiskunde op basis van onvoldoende zekerheid 
over loopbaan binnen Godsheide. Keuze die ze voor dit jaar 
gemaakt had om deeltijds Godsheide en deeltijds middelbare 
school te werken is door verschillende ervaringen op helling 
komen te staan. Juf Christine heeft nu een keuze gemaakt 
om voltijds terug in Godsheide te komen werken. Ze geeft 
Frans van 1e tot 5e ljr . Aandachtspunt :duidelijke 
communicatie naar de kinderen. En de ouders 

‐ Registratie voor vervoeren van kinderen gebeurt niet altijd 
adequaat (ivm verzekering). Uitzoeken hoe dit beter kan  
Lydie maakt map aan 

‐ Graag tijdig vraag stellen om vervoer deze vraag ook 
digitaal stellen 

‐ Zwemmen is minder geworden, niet enkel ivm 
maximumfactuur, ook ivm de eindtermen/ leerplannen. Sport 
blijft aandachtspunt bij de activiteiten. 

‐ Thema “dromen “ uitwerken. 
‐ Sfeer tijdens voetballen is vrij ruw en bepalend. Jongere 

kinderen voelen zich hier soms buitengesloten. Aandacht 
voor communicatie over de structuur van de school: elk 
leerjaar heeft een dag het veld ter beschikking. Voorstel: 
aanbod van spelen verruimen  Ploegje logistiek 



‐ Aandacht voor privacy in verspreiding van foto’s. Voorbeeld 
klas 1e ljr.  Wordt uitgezocht door Sofie en Inne. 

‐ ‘s middags  ophalen van kinderen blijft chaotisch verlopen, 
regels hiervoor worden slecht gevolgd  lkr spreken 
(groot)ouders hier best nog eens over aan 

‐ Vrijkaarten voor fuif ouderraad in Rapertingen. 
‐ Picknicktafel Vossenberg is besteld. 
‐ Waterkannen en bekers voor kleuters zijn in gebruik. 
‐ Poortje ‘s ochtends: open doen was niet altijd stipt, dat is 

ondertussen in orde. 
 

2. Goedkeuring/ opmerkingen verslag vorige vergadering 
 

3. Financiële toestand: Geen wijzigingen 
 

4. Voorbije activiteiten/ vergaderingen: 
4.1 Info-avonden september: ok 
4.2 PINK the party op 27/11/2014 

‐ €930 inkomsten, dit is een stijging in vergelijking met vorig 
jaar. Dit jaar moeten enkel €50 poetskosten betaald worden 
voor de zaal. Ongeveer 20 mensen minder dan vorig jaar. 

‐ Aandachtspunt voor volgend jaar: mogelijk zijn de maanden 
november en februari meer geschikt. Na de kerstmarkt 
kennen ouders elkaar beter. Let wel : in februari is echter ook 
al het mosselfeest. 

‐ Overwegen: combinatie met gelegenheid om iets te eten. 
Verzoeknummers waren bepalend in de muziek. Hierin kan 
volgend jaar terug meer evenwicht gebracht worden.  

4.3 Unie Godsheide 
‐ mensen die zich verenigd hebben ‘voor  en door’ Godsheide. 

Zij willen een platform zijn voor verenigingen en in 
communicatie zijn met de stad.  

‐ Unie Godsheide wil plannen voor de nieuwe school mee 
dragen. 

 
5. Werkgroepen 

5.1 Verkeer:  
‐ Banner kan opgehangen worden, buren zijn akkoord. 
‐ Pijlen worden binnenkort gehangen. 
‐ Maand november prikacties. 
‐ Struiken zijn gesnoeid. 
‐ Octopus voor Vossenberg is aangevraagd, vraag is aan de 

stad gesteld waarom drempel weg is. 



5.2 Website: 
‐ Mailadressen bijgewerkt. 
‐ Info op website bijgewerkt. 
‐ klassen zijn aangepast. 
‐ artikels per act. moeten opgefrist worden  ploegje website 
‐ aanpassing van klassen heeft een maand geduurd . School 

zou dit zelf kunnen aanpassen als duidelijk is wie hier de 
bevoegdheid voor krijgt. 

‐ Op gewone site staat info die niet klopt, bv vakantiedagen – 
schoolreglement. Mag secretariaat /ouderraad dit 
aanpassen?  Lydie geeft hier dra antwoord op! 

‐ Opmerking: blogs blijven van de leerkrachten, dit is hun 
bevoegdheid. Jammer is dat deze vaak leeg zijn, nu wordt 
vaak FB gebruikt. Dit is niet zichtbaar als promo van de 
school. Belangrijk is dat de info die hierop staat correct is en 
up to date. Bv maandelijks een aantal nieuwe foto’s. Hier 
wordt door directie aan gewerkt. 

5.3 Logistiek en materiaal:  
‐ werkdag: 4 en 19 oktober 
‐ Wat doen? Kussens instaleren, afval uit zwarte bakken 

halen, stickeren, verven, banner hangen. 
‐ Nog op de planning:  bord over samenlevingscode, aantal 

iconen zijn klaar 
‐ Mieke, Mik en Wouter zijn aanspreekpunt vanuit school. 
‐ Speelaanbod vergroten (Kapitein Winokio) 

5.4 Hulpploegje ICT: 
‐ Juf Kris is aanspreekpunt vanuit de school. Bij haar 

nogmaals inventariseren wat de vragen zijn. 
‐ Inventarisatie van alle pc’s moet nog gebeuren, deze blijkt er 

niet te zijn. 
5.5 Promo: 

‐ Flyer is af: ouderraad wil deze afdrukken i.v.m. flyeren van de 
buurt met extra kalendertjes toegevoegd.  

‐ 1500 exemplaren is minimaal nodig. 
‐ Digitaal onder leerkrachten verspreiden voor laatste nalezing, 

daarna kan flyer afgedrukt worden. Zeker in de week van 
6/10/14. 
 

6. Komende activiteiten/vergaderingen 
6.1 Werkdag 4/10/14 
6.2 Overkoepelende ouderraad  8/10/2014  

-   thema’s: website, communicatie zullen op de agenda staan,    
daarnaast overkoepelende schoolraad aankaarten. 



6.3 Schoolraad 13/10/2014 
    - agendapunten: - werken speeltoestel zijn gerealiseerd 

     - nieuwe kalender en nieuwe flyer. 
 6.4 Sponsorloop 17/10/2014 

- Els G., Ingrid, Sofie, Els S., Ann kunnen aanwezig zijn. 
- Kanttekening : van ouders wordt al veel financiële bijdrage 
gevraagd. Het leeft relatief weinig onder een aantal kinderen. 
- Politiebegeleiding is aangevraagd. 

 6.5 Boekenbeurs 28/11/2014 
- Er is een boekenpakket te winnen bij VCOV als er       
voorleesdag is  ploegje boekenbeurs neemt dit mee 

  - mail aan leerkrachten voor inventarisatie van boekenkeuze 
 
7.  Schoolnieuwtje: Sabien en Inne steken schoolnieuwtje in elkaar. 

 
 

  
 
 

	


