
Verslag ouderraad 4 december 2014 
Aanwezig: Ingrid, Sabien, Ann, Inès, Lydie, An, Pablo, Jim, Lieve, Els G, Marijke, Els S, juf 
Marleen, juf Els, Veronique 
Verontschuldigd : Bart, Jo, Sandra, Sven 
 

1. Traktatie 
 
Door Inne en Lieve. Dank je! Volgende vergadering: Els G en Ann 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
 
-Staking 15 december 
Wegens onvoldoende opvang wordt de school gesloten, hierover wordt morgen gecommuniceerd. 
Ook buitenschoolse opvang staakt en blijft gesloten. 
 
-Grootouderdag verplaatst van vrijdag 6  naar donderdag 5 maart  Inne vraagt na bij Jules 
 
-Kerstmarkt: knutselwerkjes van de kinderen van een aantal klassen worden in kerstbomen 
gehangen. Een aantal bomen zijn voorzien (zie later in verslag). Andere knutselwerkjes kunnen 
eventueel aan lint gehangen worden. 
 
-Nieuwjaarsreceptie 9 januari. De papa's die vorig jaar hapjes voorzien hadden worden opnieuw 
gevraagd of ze dit jaar opnieuw willen doen. Er worden opnieuw oud-leerlingen gevraagd om op te 
dienen  Inne 
 
-Pedagogische studiedag 21 januari: vraag om afvaardiging van 1 persoon per ouderraad. Sofie 
wordt gevraagd, Lieve overweegt, Ingrid bekijkt ook mogelijkheid om aanwezig te zijn. Er wordt 
nagevraagd of er twee afgevaardigden kunnen gaan  Lydie vraagt na 
 
-Vraag of er terug wit zand in de zandbak kan komen. Als opstap van de zandbak verhoogd wordt, 
blijft zand beter in de zandbak. Dit kan volgende werkdag opgepakt worden  Els G 
 
-Voorstel nav sponsorloop: sponsorloop voor ouders, deze mogen dan met ballonnen/kleur bekogeld 
worden. Mogelijk kan dit in schoolfeest ingepast worden. Of mogelijk alternerend met het jaar 
waarin sponsorloop door kinderen gelopen wordt. Schoolfeest dit jaar  zou opzetje kunnen zijn naar 
volgend jaar  Ploegje schoolfeest neemt dit mee 
 
-Incident rond vervoer van kinderen van Vossenberg naar buitenschoolse opvang: dit blijkt 
eenmalig. Dit verloopt in principe altijd goed en volgens vaste structuur. 
 
-Dank-je-wel van leerkrachten voor boekenbeurs en voor de Sint 
 
-Vraag om opnieuw aandacht te hebben voor informatieverspreiding per mail. Er komen nog altijd 
berichten alleen per brief, dit zou ook nog per mail kunnen zonder extra kost. Aanbod om lijst met 
mailadressen in een groep aan te maken per klas te maken is reeds gedaan. Er wordt bij alle 
leerkrachten langs gegaan door ploegje ICT om te helpen bij het aanmaken van groepen. De lijst bij 
Sandra wordt nog een keer gecheckt op juistheid  Inne vraagt na en ploegje ICT volgt op 
 
-Ouderraad van 5 maart schuift naar 12 maart 
 
-Blad met noodtelefoonnummers en richtlijnen bij brand zijn niet meer actueel, dit wordt aangepast 
 Lydie 



 
-Er komen negatieve reacties van kinderen op vervangend leerkracht van juf Christine. Directie is 
hierover gesprek aangegaan met deze vervangend leerkracht omdat zijn bejegening niet past binnen 
de visie van de school. Waarschijnlijk loopt vervanging morgen af. 
 
-Pim heeft aangegeven te stoppen als vast lid van de ouderraad, ze blijft zich graag inzetten als losse 
medewerker.  
 

3. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering 
 
-15 december wordt eerste plan voor nieuwbouw ingediend, gesprek met architect volgt daarna 
 
-inzameling tweedehands gsm's heeft vorig jaar niet veel materiaal opgeleverd, dit is ondertussen 
ook reeds stuk. Mogelijk is oproep aan ouders met vraag naar tweedehands ICT-materiaal 
effectiever  in Nieuwsbrief 
 
-prik-acties in kader van verkeersveiligheid volgen nog. Op dit moment lijkt situatie overzichtelijk 
en veilig, dus prikacties hebben tot nu nog geen prioriteit gekregen. Pijlen van schoolroute worden 
nog opgehangen  Ploegje verkeer 
 
-overschot van promo- flyers kan uitgedeeld worden aan mensen die interesse hebben in de school, 
deze staan bij Sandra op de bureau 
 
-Luc heeft zich nog steeds niet in alle klassen voorgesteld. Belang van zijn bekendheid bij ouders 
wordt genoemd  Lydie volgt op 
 

4. Financiële toestand 
 
-Overzicht 2014 nog niet volledig, schatting is dat begroting grotendeels gaat kloppen (zie bijlage) 
 
-Spaarbedrag stijgt, gekeken kan worden waar dit eventueel zinvol aan kan besteed worden, andere 
optie is een bedrag te sparen voor investeringen in nieuwbouw 
 
-Voor het 'project school' is geld gespendeerd aan het verfraaien van de speelplaats. Er is nog 1400 
euro te besteden. Mogelijkheden zijn ict-materiaal, loopfietsjes, veilig kookmateriaal, klein 
turnmateriaal. Voor loopfietsjes kan eventueel oproep in nieuwsbrief gedaan worden of ouders nog 
degelijke fietsjes hebben die niet meer gebruikt worden  en die ze willen 'doneren' aan de school. 
. 
-Ter info: voor een stabiele internetverbinding wordt een project met subsidies aangevraagd. Voor 
subsidie moet 5 jaar van materiaal gebruik gemaakt worden. 
 
-Belangrijk is om voor ouders ' zichtbaar' te maken waarvoor geld dat verzameld is gebruikt is, 
bijvoorbeeld foto in 'nieuwjaarsbrief'. 
Keuze van wat aangekocht wordt loopt altijd in overleg tussen ouderraad en team van directie en 
leerkrachten. 
 
 

5. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 

5.1 Boekenbeurs 
 
-gezellig ingericht 



 
-boekenlijstjes van leerkrachten moeten volgend jaar eerder ingeleverd worden. Dit ongeveer vier 
weken voor de boekenbeurs. Dan kunnen boeken die op lijstjes staan beter beschikbaar gesteld 
worden op de beurs. Als dit volgend jaar september al op de agenda gezet wordt, kan lijstje in 
oktober aangeleverd worden bij Baeckens Books. 
 
-verkoop boekenbeurs is 3580 euro, 20 procent kan besteed worden aan boeken voor de school, dwz 
een bon voor 720 euro. De ouderraad past bij zodanig dat elke leerkracht een bon van 50 euro heeft. 
Bedrag ligt in de lijn met vorige jaren, wat toch opmerkelijk is met het dalende leerlingenaantal. 
 
-organisatie met opbouw op donderdagavond verloopt meer ontspannen dan op vrijdagochtend 
 
-kleuterhoek is goed ontvangen 
 
-er wordt voor gekozen om samenwerking met Baeckens Books volgend jaar voort te zetten. Prijs is  
duurder dan in gewone boekhandel, soms een beetje, sporadisch aanzienlijk duurder. Aanbod 
niveau-boekjes mag iets ruimer, reeksen boeken graag volledig. 
 
 

5.2 Sint 
 
-succesvol verlopen, sint en pieten hebben hun rol goed vervuld.  
-sint komt morgen nog in de Vossenberg 
-manden waren goed gevuld. Snoepgoed in verpakkingen bewaart beter. 
 
 

6. Komende activiteiten 
 

6.1 Soep 
 
-data 12-12 en 23-01 
Op 12-12 kan spar geen warme soep leveren, hiervoor wordt oplossing gezocht. Pablo en Veronique 
vragen na hoeveel soep elders kost. Pablo heeft reeds een oplossing aangeboden. 
 

6.2 Kerstmarkt 
 
-datum18-12 
-avond vooraf kan opgebouwd worden 
-oproep aan iedereen die komt helpen opbouwen om kerstmateriaal mee te brengen dat gebruikt kan 
worden ter decoratie 
-versiering op tafeltjes met klasfoto's waar theelichtjes van gemaakt worden 
-juf Els vraagt na of kerstbomen ' van de straat' over zijn die kunnen gebruikt worden 
-voor muziek wordt gezorgd  Ann 
-verloren voorwerpen worden uitgestald 
-speeltuintje achter de zaal kan gebruikt worden met afscherming met nadars. Kinderen spelen 
onder verantwoordelijkheid van ouders. 
-assortiment wordt iets aangepast, gluhwein en cakejes worden geschrapt, er worden warme wafels 
gebakken 
-opbrengst: Music for life, actie Bednet of andere  Inne kijkt na en stuurt mail 
-rondwandeling: voorstel: iets meer dan vorig jaar de wandeling of stopplaatsen in te kleden, 
bijvoorbeeld met vuurkorf op stopplaats  juf Els neemt dit mee naar het ploegje 
-ter info: er worden kerstkaarten door de kinderen gemaakt voor de bewoners van Tevona 



 
6.3 Mosselfeest 

 
Blijft qua opzet en prijzen grotendeels gelijk. Promotie start na kerstvakantie. Met punten uit 
evaluatie vorig jaar is rekening gehouden. Opbouw kan op vrijdag. Opbrengst gaat naar 
turnmateriaal Vossenberg, veilig kookmateriaal hoofdschool, loopfietsjes, … dit wordt vermeld op 
de flyers  Sabien 
 

7. Werkgroepen 
 
 7.1 Verkeer 
 
Pijlen worden opgehangen, octopus is aangevraagd, stand van zaken over dossier van de Lijn wordt 
opgevraagd 
  

7.2 Website 
 
Is geactualiseerd, Inès en Jo kunnen dit nu allebei 
 

7.3 Logistiek 
 
Gaan zich nog inzetten voor nieuw spel op de speelplaats, planning werkdag volgt 
 

7.4 ICT 
 
-stabiele internetverbinding blijft groot aandachtspunt 
-vragen komen mondjesmaat binnen 
-vragen worden tot nog toe vooral door Bart opgepakt 
 

7.5 Promo 
 
-Flyers zijn geplooid en grotendeels verspreid in de buurt. Er kunnen bij Juf Sandra nog flyers 
opgehaald worden om uit te delen aan geïnteresseerden.  
- Leuk artikeltje ivm BB in het Belang, merci Lieve! 
-Leerkrachten verspreiden flyers bij artsen, kind en gezin, kinesisten, Theatercafé, crèches, bib, 
sporthallen, opvoedingswinkel  Lydie volgt op 
-Account voor Belang van Limburg wordt op naam van de ouderraad aangevraagd  Lieve 
 
 
 

8. Voorzitterschap 
 
In kader van opvolging voorzitterschap zijn alle taken die Ingrid vervult, opgelijst. Er is 
geïnventariseerd in groepjes welke taken noodzakelijk/wenselijk/niet noodzakelijk door voorzitter 
moeten gebeuren. Ingrid bundelt wat in de verschillende groepjes is genoteerd en maakt overzicht 
voor volgende vergadering. 
 

9. Schoolnieuwtje 
 
Volgende week wordt de nieuwsbrief van november-december verspreid. We hebben gewacht op 
een artikeltje van de algemeen directie. Streven blijft maandelijks een nieuwsbrief te verspreiden. 


