
Verslag ouderraad 8 januari 2015 
Aanwezig : An, Ann, Bart, Els G, Els S, Inès, Inne, Jim, Lieve, Lydie, Juf Marlee, Juf Loes, 
Marijke, Sabien, Sandra, Sofie, Sven en Veronique 
Verontschuldigd : Jo en Pablo 
 

1. Traktatie 
 
Door Ann en Els G. Dank je wel! Volgende vergadering : jarigen van februari: Pablo en Sandra 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
 
-Nieuwjaarsreceptie morgen: iedereen uitgenodigd! 
-Pedagogische studiedag: uitnodiging voor ouderraad, er mogen twee personen deelnemen: Sofie 
gaat deelnemen, Ingrid zo mogelijk 
-Kwis van de Startlijn valt vrijdag voor mosselfeest, voor leden van ouderraad is het dus moeilijk 
deel te nemen. De uitnodiging wordt opgehangen op school voor geïnteresseerde ouders 
-Vraag van meester Rik of Kinderraad ergens kan mee helpen in activiteit van Ouderraad.  

- Op het mosselfeest kunnen oudere kinderen mogelijk enkele activiteiten bedenken die de 
kinderen onderling samen kunnen doen. Voorbeelden kunnen zijn schminken, nagels lakken, 
armbandjes maken.  

- Bij een volgende werkdag kunnen de kinderen helpen met het vullen van de zandbak, 
opruimen of dergelijke. Dit vergroot de samenwerking en medeverantwoordelijkheid van de 
kinderen over het netjes houden van speelplaats 

- Iets doen rond en met de verloren voorwerpen  Lydie/Marleen geven door aan Rik 
-Uitnodiging van KVLV op hun 90-jarig jubileum op 25 januari. Ingrid gaat, andere 
geïnteresseerden zijn ook welkom  Geef even een seintje aan Ingrid 
-Trio van 'architect, bouwmeester en …' komt zichzelf niet voorstellen aan de 
ouderraad/schoolraad. Zij koimen zich wel voorstellen aan de leerkrachten op het personeelsetentje 
van 10/01/15 
-De brief over de staking werd door veel ouders als propaganda ervaren. De brief is vanuit de 
vakbond opgesteld en ondertekend door de school en verspreidt aan alle ouders. Dit is gebeurd in 
opdracht van het schoolbestuur. Opgemerkt wordt ook dat het schoolbestuur verantwoordelijk is 
voor minimale opvang ondanks het stakingsrecht. Dit blijkt echter niet zo eenduidig.  
-Het oudercontact van de derde graad heeft een beperkt aantal uren tot uiterlijk 18.00u.  Lydie 
vraagt na of dit voor alle ouders haalbaar gebleken is.  
-Verloren voorwerpen liggen onordelijk, soms op de grond, nat. Op de kerstmarkt is vergeten alles 
uit te stallen. Voorstel is dat de leerkrachten klassikaal nog eens met de kinderen gaan kijken. Op 
het mosselfeest wordt alles uitgestald. Wat niet meegenomen wordt, wordt naar Bethanië gebracht. 
-Belangrijk is om de ingang van de school netjes te houden, oa kweektuin. Dit is ook een 
uithangbord voor nieuwe ouders. 
-Er was een inbraak gisterennacht bij het secretariaat, in het lerarenlokaal en in klassen boven. In 
de  hogere graden is dit aan de kinderen verteld. Met de jongere kinderen is hierover niet 
gecommuniceerd. Er is een beperkt geldbedrag en klein electro gestolen. 
-Vraag om nogmaals aandacht te hebben voor het versturen van informatie via mail. Graag alle 
post OOK per mail. Belangrijke post of post met invulbriefjes kan dan nog altijd in een uitgeprinte 
versie meegegeven worden. Er is geïnventariseerd welke leerkrachten hulp nodig hebben bij het 
aanmaken van een groep. Joen het ICT-ploegje is hiervan op de hoogte en pakt dit op.  
-meester Wouter neemt loopbaanonderbreking om voor zijn vader te zorgen. Dit wordt op zijn 
vraag in de Nieuwsbrief gezet. Juf An, die al eerder op de school les gaf, vervangt deze uren. Juf 
Christine is ook afwezig ivm ziekte van haar vader. Indien verlenging, dan interim mogelijk.  
-Het preventieplan, waaronder de telefoonlijst, is niet correct.  Dit wordt volgende week 
geactualiseerd door Lydie. 



-Dank-je-wel voor de prettige manier waarop leerkrachten rekening houden met de complexiteit van 
nieuw samengestelde gezinnen. Daarnaast speciaal dankwoordje voor meester Rik omdat hij op de 
kerstmarkt een grote hand geholpen heeft.  
-Kinderraad is totnogtoe weinig actief in de belevingswereld van de kinderen. Hier is wel een start 
mee gemaakt (zie ook vraag van meester Rik hierboven genotuleerd). 
 

3. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering 
 
-de zaal is vrij, dus de grootouderdag kan verplaatst worden van vrijdag naar donderdag 5/03/15 
-nieuwjaarsreceptie is morgen om 19.30u. Er wordt een grote opkomst van de leerkrachten 
verwacht. Praktische afspraken voor receptie en hapjes worden gemaakt. Genodigden zijn 
leerkrachten, ouderraad, alle losse medewerkers, schoolbestuur, vrienden van de basisschool en 
UNIE Godsheide. 
- oproep tweedehands ICT materiaal heeft nog geen reactie opgeleverd 
-vraag aan meester Luk om zich in de klassen voor te stellen is nog niet opgepakt. Hij is volgende 
week in de klassen. 
-blad met noodtelefoonnummers is niet correct: wordt opgevolgd (zie boven) 
-werkgroepjes:  
*verspreiding flyers door leerkrachten is nog niet op gang. Dit wordt opnieuw onder de aandacht 
gebracht bij de leerkrachten. 
*account voor Belang van Limburg op naam van de ouderraad is aangemaakt 
-toekomstig voorzitterschap wordt volgende vergadering geagendeerd 
 

4. Financiële toestand 
 
-Kasboek / overzicht rekening met verrichtingen van afgelopen jaar wordt rond gegeven, morgen 
gaat er een exemplaar naar de hoofdboekhouding 
-Er wordt een doodle gemaakt voor geïnteresseerden voor de taak van penningmeester/ beheer van 
het geld. Wie in het werkgroepje wil meedenken is welkom. Jo, Marijke en Inès hebben al interesse 
laten blijken.  Inne maakt doodle 
-overzicht van eindafrekening 2014 en begroting 2015:  
*bedrag voor drukwerk is afgelopen jaar laag uitgevallen omdat hier bewust mee omgegaan is, 
Mogelijk volgt nog rekening van DigiKing, daarom is dit bedrag opnieuw gelijk begroot 
*kleine materialen zijn dit jaar niet veel aangekocht. Dit bedrag is gelijk begroot omdat volgend jaar 
mogelijk enkele nieuwe aankopen gedaan worden, nieuwe theelichtjes,...? 
*de ouderraad heeft geen eigen website adres meer, dus deze kosten vallen weg 
*kosten voor Sint zijn iets hoger uitgevallen ivm stijgende levensduurte (dure 
mandarijnen).Verwachting is dat dit blijft, dus dit wordt hoger ingeschat 
*verkeer: banner was goedkoop, dus bedrag is in 2014 niet behaald, gelijk bedrag begroot voor 
volgend jaar 
*bedrag voor BBQ blijft overeind, niettegenstaande minder lln,  omdat er vorig jaar maar net 
voldoende groenten waren 
*soep was door de inbreng van Pablo goedkoper dan begroot, volgend jaar opnieuw gelijk begroot. 
*kinderfuif valt zoals in 2014 in 2015 opnieuw onder schoolfeest 
*kerstmarkt 2013 staat nu in de eindafrekening. Goed doel krijgt 250 euro ivm een hoge opbrengst. 
Volgend jaar is de schenking aan het goede doel opnieuw begroot op 200 euro, met de mogelijkheid 
om dit nog op te trekken naar 250 euro als er een hoge opbrengst is. 
*mosselfeest, schoolfeest, boekenbeurs en kwis: begrote winst blijft gelijk 
* 300 euro van lezing Paul Maas moet nog verwerkt worden in 2014 
*eindafrekening 2014: het jaar is positief afgesloten. Er kan nagedacht worden over een doel voor 
het resterend budget.  In de nieuwjaarsbrief van Ingrid kan de vraag gesteld worden of ouders 
hier ideeën over hebben.  



 
Opmerking: via provincie worden aan scholen fruitmanden verspreid, mogelijk kunnen deze benut 
worden in de sintmanden. Sofie zoekt dit uit.  
Opmerking: kookmateriaal en ander klein materiaal dat volgend jaar wordt aangekocht zal door de 
leerkrachten eerst opgelijst worden voor de aankoop. Mogelijk kan dit via verschillende contacten 
goedkoper aangekocht worden. Marleen lijst op en Marijke volgt op 
 
Zie ook bijlage : afrekening 2015 – begroting 2015 en geldstroom 
 

5. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 

5.1 Soepmoment 
Verdeling van de soep is goed verlopen. Er waren genoeg mensen om te helpen. De leerkrachten 
hadden een goed verdeelschema gemaakt. De soep was via Pablo aangekocht. Ze was lekker en 
goedkoop. 
 

5.2 Kerstmarkt 
Wafels en pannenkoeken waren een succes. De opbrengst hiervoor was 20% van de verkoop. De 
vraag naar cava is van meerdere ouders gekomen. Jenever en koffie zijn weinig verkocht. De sfeer 
was gezellig. De indruk is dat er iets minder mensen aanwezig waren. Motivering van de kinderen 
om deel te nemen blijft volgend jaar belangrijk. Dan komen ouders makkelijker mee. 
 

6. Komende activiteiten 
 

6.1 Soepmomenten 
Soep wordt gekocht in Spar. Data zijn 23 januari en 27 februari. Er zijn voldoende helpende handen 
voor het uitdelen van de soep : Ann, Els G, Inne, Sandra en Pablo (?) 
 

6.2 Schoolraad 
9 februari: agendapunten kunnen volgende vergadering nog gemeld worden.  
 

6.3 Mosselfeest 
*Werklijst blijft dezelfde als vorig jaar.  
*Oproep om je niet in te schrijven voor een werkshift waarin je zelf rustig wil eten. Opstart van de 
eerste shift is rustiger voor bijvoorbeeld het afruimen van tafels.  
*Cash geld dat vooraf betaald wordt, wordt dagelijks door Ingrid opgehaald op secretariaat.  
*Er wordt niet meer in de buurt geflyerd. Er worden enkel nog gericht flyers verspreid bij mensen 
van wie bekend is dat ze vaak komen eten. Oud-leden, vrienden van de basisschool en andere 
bekenden van de school krijgen een uitnodiging. 
*Uitnodiging voor 2016: kinderen mogen hier tekeningen voor maken. Deze worden ook in de zaal 
opgehangen op het mosselfeest. 
*Speelruimte: de kinderen denken hierover na (zie boven). Bij goed weer kunnen de kinderen via de 
achterdeur naar buiten. In de kleine zaal wordt evt. een TV gezet. Er wordt geen toezicht voorzien.  
*Oproep voor losse medewerkers wordt volgende week gedaan.  
*Aperitief: cava. Dit wordt 1 bon duurder. Dit o.b.v. evaluatie van vorig jaar.  O.b.v. deze evaluatie 
wordt ook geen chips meer verkocht ivm het netjes houden van de zaal.  
* Zie ook verslag in bijlage 
 

6.4 Grootouderfeest 
Juf Agnes, juf Els en juf Moniek zijn hierin actief. Zij zullen ons vooraf rapporteren wat van ons 
verwacht wordt.  Lydie geeft dit door 
 



6.5 Kwis 
Er zijn al 17 ingeschreven ploegjes. De datum is eerder bekend gemaakt dan vorige jaren op 
verzoek van de makers van de kwis. Flyers komen zoals elk jaar pas na het mosselfeest. 
 

7. Werkgroepen 
 

7.1 Verkeer 
*octopus is door veel scholen aangekocht. Hij zal dus waarschijnlijk niet gratis gekregen worden 
voor de Vossenberg. Kostprijs is 1200 euro. Aanvraag voor een gratis octopus wordt gedaan. Dit 
wordt in het ploegje opgevolgd. 
*verantwoordelijke van de stad wil graag afspraak maken over de verkeerssituatie van de school 
met een afvaardiging uit het ploegje verkeer. Vanuit  de school zal/zullen hier ook één of twee  
afgevaardigde(n) aan deelnemen. Meester Jos en  meester Rik zijn hier vanuit de leerkrachten mee 
bezig.  Marijke volgt op 
* project van de Lijn wordt opgevolgd  Els G 
*afspraken over gebruik van 'kleuterparking' en schoolroute zijn aan het verwateren. Dit wordt 
terug actief opgepakt  Doodle ploegje verkeer door Inne 
 

7.2 Website 
Dit loopt. 
 

7.3 Logistiek 
Nieuw spel voor de speelplaats is uitgewerkt in ideeën, nog niet concreet. Er is een stagiair 
ergotherapie die hierin wil meedenken.  Hij wordt gecontacteerd door Ingrid en doodle volgt! 
 

7.4 ICT 
Mailinglijst zal voor alle leerkrachten die hulp gevraagd hebben in orde gemaakt worden. Alle 
vragen totnogtoe zijn opgepakt, enkele zijn nog lopend. Vragen voor nieuwere computers en grotere 
schermen zijn gesteld. Rob en Jo worden opnieuw actief gevraagd omdat zij eerder aangegeven 
hadden te willen helpen. 
 

7.5 Promo 
Flyers zullen verder door leerkrachten verdeeld worden. 
 

8. Voorzitterschap 
Wordt volgende keer geagendeerd.  
 

9. Schoolnieuwtje 
*Nieuwjaarswensen, nieuwjaarsbrief van Ingrid 
*Kerstmarkt 
*Schoolroute 
*Data van soepmomenten, grootouderfeest, kwis, mosselfeest. 
*Oproep voor helpende handen voor mosselfeest 
*Verloren voorwerpen 
*Aankondiging van tijdelijke gedeeltelijke afwezigheid van meester Wouter en voorstelling van juf 
An 
*oproep voor ideeën voor geldbedrag van Ouderraad dat nog te besteden is 


