
Verslag ouderraad 6 november 2014 
 
Verontschuldigd: Ann S, Sabien, Els G, Sandra, Els S, Jo, Bart, Lieve en 
   Sofie. 
Aanwezig : alle andere leden 
 

0. Traktatie: Lydie en Marleen :Dank je wel! In december trakteren 
Lieve en Inne. 
 

1. Mededelingen van de directie en varia 
 
1.1 Nieuwbouw : Leerkrachten hebben zich reeds bezonnen over 

een pedagogisch plan voor de nieuwbouw. Architect dient voor 
15/12 eerste plan in. Het wordt en plan in fases. Voorzien wordt 
een plan voor 400 lln. Brigiet volgt dit op, samen met Luc en 
Lydie. OR wil graag meedenken, indien dit gewenst is. 

1.2 Varia:  
‐ Dikke proficiat aan Pablo! 
‐ Graag nog meer post digitaal  Dir en lkr zijn hier actief 

mee bezig om dit verder te optimaliseren 
‐ Info i.v.m. M-decreet op dinsdag 25 november van 19u30 

tot 21u30 in  Vormingplus Limburg, Cellebroedersstraat 13-
15 te Hasselt 

‐ GSM’s verzamelen voor ICT materiaal  leerkrachten 
nemen dit idee weer mee. Verleden jaar is hier ook ICT 
materiaal mee gewonnen. 

‐ Toch 2-daagse in het 6de leerjaar : Antwerpen met de 2de 
dag bezoek aan de zoo 

‐ Afsluiting natuurklassen : rondleiding van Jos ? 
‐ Jim stelt enthousiasme van ouderraad in vraag … terug 

aanzwengelen!!! 
‐ Pablo bedankt de leerkrachten voor de attenties tgv zijn 

huwelijk 
‐ Wat wordt er juist verwacht van de voorzitter van de 

ouderraad? Belangrijk om te weten naar volgend jaar toe. 
Inne lijst op en dit punt komt zeker nog terug. Ook belangrijk 
hoe de groep dit ziet. 
 

 
2. Goedkeuring/ opmerkingen verslag vorige vergadering 

- Registratie voor vervoeren van kinderen : verloopt goed 
- Luc is nog niet in alle klassen geweest : mee bezig 



- Sfeer tijdens voetballen is vrij ruw en bepalend  goed 
opvolgen en in het oog houden 
- Aandacht voor privacy in verspreiding van foto’s  vraag in het 
begin van het schooljaar breder stellen : website en 
publicaties 
- Klasblogs  : komt duidelijk schot in! 
- Op de website staat info die niet klopt, bv vakantiedagen – 
schoolreglement. Mag ouderraad dit aanpassen?  Lydie geeft 
hier nu antwoord op : JA! 
 

3. Financiële toestand:  
- Afrekening ouderfuif en begroting/afrekening : zie bijlage 
- Voorbereiding begroting 2015 : op 2 december om 20u30 bij Inne. 
 

4. Voorbije activiteiten/ vergaderingen: 
4.1 Werkdag 4/10 

- Geverfd, speeltuig verder afgewerkt, banner opgehangen, 
koekenbakken uitgewassen … kleur gebracht. 

4.2 Overkoepelend ouderraad op 8/10 
‐  Practische afspraken 
‐ Bijeenkomst van 3/11 voorbereid … zelfde vragen blijven! 

4.3 Schoolraad 13/10 
- zie bijlage verslag 
- belangrijk punt : nieuw trio : hoe gaan ze zich voorstellen? 
Vraag is gesteld om dit tegelijkertijd te doen voor de schoolraad, 
de ouderraad en het team  Inne mailt Mia nog een keer 

4.4 Sponserloop 17/10 
- veel enthousiasme bij de kinderen, echt goed gelopen 
- opbrengst was enorm : € 3000  Alle klassen krijgen muziek!! 

4.5 Werkdag 19/10 
- Misverstand rond al dan niet doorgaan, waarvoor sorry! Foto’s 
getrokken voor spelideeën (zie verder) en geverfd. 

4.6 Kathee vergadering 3/11 
- Dagelijks bestuur wordt waargenomen door 3 personen : 
 - Beeldhouder = Odette  (vanuit het schoolbestuur) 
 - Bouwmeester = Brigiet (= algemeen zakelijk directeur) 
 - Leerarchitect = Kristel ( = algemeen pedagogisch directeur) 
- Het trio zit in de Mozaïek 
- Verleden jaar hebben ze zich bezonnen over waar Kathhe 
voor staat en waar ze naartoe willen. 
- Beleidsplan en missie is voorgesteld. 
- Kathhee-akademie voorgesteld en toegelicht. Dit helpt de 
organisatie verder ontwikkelen 



- Samen gezocht naar hoe we dit kunnen communiceren naar 
de ouders  Artikel in nieuwsbrief in alle Kathee scholen 
waarin het trio zich voorstelt 
 

5. Komende activiteiten 
5.1 Boekenbeurs 28/11 

- Indeling zaal verandert iets 
- Misschien levering boeken op donderdagavond, dit zou heel 
handig zijn! 
- Boekenbon van € 50 per persoon  Wordt aan leerkrachten 
medegedeeld bij aanvang van de beurs. Indien deze niet wordt 
bereikt, past de OR bij. 

5.2 Sinterklaas 
- € 160 per klas 
- snoepmanden worden gemaakt op woensdag 3/12 en op 
school geleverd voor donderdagochtend 4/12  Marijke 
- donderdag 4/12 : Sint in Kleinstraat met pieten Catharina en 2 
pieten KHLIM 
- vrijdag 5/12 :  

- Sint in Vossenberg : Pieten = Sandra en Els S 
- Sint in Catharina : Pieten = Inne en Els G  
 Wie kan en wil nog meedoen??? 

 
5.3 Soep 12/12 

Wie kan helpen ? Inne, Ann, Pablo … Wie kan nog? 
5.4 Kerstmarkt 18/12 

Doodle voor ploegje  Inne 
Affiche moet binnen op de stad voor 12/11, eventueel zonder 
programma. Dat kan later op de flyer. 
 

6. Werkgroepen 
6.1 Verkeer:  

‐ Banner is opgehangen 
‐ Pijlen worden binnenkort gehangen, Kathee pijlen zijn nog 

voorradig  Lydie bezorgt deze aan Inne 
‐ Maand november prikacties  Lijst in bijlage 
‐ Octopus voor Vossenberg is aangevraagd 

6.2 Website: 
‐ artikels per act. moeten opgefrist worden  ploegje website 

komt samen en mag aanpassingen doorvoeren 
6.3 Logistiek en materiaal:  

‐ Nog op de planning:  bord over samenlevingscode, aantal 
iconen zijn klaar 



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

 
6.4 Hulpploegje ICT: 

- Juf Kris heeft aan de leerkrachten gevraagd een document in te vullen met hun 
huidige ict situatie en hun ict nodenà een aantal leerkrachten hebben dit nog niet 
ingevuld! 
Topprioriteit volgens de commentaren is een stabiele internetverbinding. 
Hieromtrent is reeds een actie gepland (of in gedachten); cf oplossing bij De 
Boomgaard? Status te vragen. 

- We hebben van Serge een e-mailadres gekregen waarop leerkrachten, 
secretariaat en directie van onze school ict hulp kunnen aanvragen: 
ictouders.godsheide@kt-scholengroep.be à een aantal leerkrachten hebben via 
deze weg al hulp gevraagd en gekregen. 

- Op de Google drive die aan dit e-mailadres gekoppeld is, is een lijst aangemaakt 
om de vragen en diens status bij te houden à een aantal zaken zijn reeds 
opgenomen, een aantal zaken moeten nog ingepland worden 

- Er moet nog steeds een programma geïnstalleerd worden om een inventaris van 
de pc’s te maken en om hulp te kunnen bieden vanop afstand. Er is gezegd dat 
dit op de pc in het lerarenlokaal mag, maar er staat momenteel een 
vervangtoestel omdat de oorspronkelijke pc defect is. Deze installatie dient dus 
nog te gebeuren van zodra de gerepareerde (of nieuwe) pc er is. 

 
6.5 Promo: 

‐ Flyer is af 
 Ploegje verdeelt in de buurt 
 School zorgt voor verdere verspreiding bij dokters, 

kinesisten, kind en gezin, …. (zie verslagje ploegje 
promo) 

 
 
7.  Schoolnieuwtje: Sabien en Inne steken schoolnieuwtje in elkaar. 

 
  
 
 

	


