
Verslag ouderraad 1 juni 2017 
 
Aanwezig: Sabien, Els, Ann Cox, Lieve, Lydie, Anneke, An Strick, Marleen, Mieke, Evy, 
Veronique, Marijke, Jim, Sven. 
 
 
 

1. Traktatie 
 
Sven, Ann Cox: dank je wel! 
In september trakteren: Jim, Anneke 
 
 

2. Mededelingen van de directie en varia 
 
-Els G: Els heeft besloten volgend schooljaar helpende hand te worden. 
-Ann Cox: dank-je-wel voor de fijne receptie na de communie 
-Els G: de schoolfoto's waren niet van alle kinderen mooi. Lydie vult aan: digitaal 
aangeboden foto's verkopen minder goed. De opbrengst voor de school is dus lager. De 
school heeft ook nog veel werk gehad door problemen met foto's en bestellingen.  
Anneke Craeghs heeft de ervaring van de Daltonschool dat een ouder klasfoto's en gekke-
bekke foto's maakte die aan een democratische prijs verkocht werden. Deze kalender 
verkocht goed.  
-Lieve: vraag of de zwemles die de eerste graad miste door een technisch probleem in het 
zwembad kan ingehaald worden. Lydie zal dit navragen. 
-Lieve: Er komen vragen van ouders over de langdurige afwezigheid van verschillende 
leerkrachten. Lydie geeft aan: het is moeilijk hierover te communiceren gezien de privacy 
van de leerkrachten.  
-Lydie: de groenploeg van Tevona is onderhoudswerken komen doen op de school. Dit is 
positief verlopen. Zij zullen voortaan om de twee weken de school komen onderhouden. 
-Marleen: geslaagd schoolfeest, leuke sfeer, fijne activiteiten,....  
Er was een miscommunicatie met de harmonie, dit is al weggeëbd. 
-Mieke: de derde graad heeft een geslaagd weekend in Antwerpen achter de rug.  
-Evy: zij heeft tombolaprijzen gekregen van een creche voor volgend jaar. 
-Evy: grootouderfeest op de Vossenberg was heel fijn. Er werd gewerkt met workshops en 
met kleine groepjes kinderen en grootouders. Vraag van Evy is of dit concept voor de 
kleuters in de hoofdschool ook zou kunnen.  
Marleen licht toe: in de hoofdschool is er ook ooit een grootouderfeest met workshops 
geweest. Dit was voor alle leerlingen, maar organisatorisch veel werk. 
-Jim: de mail over de uitstap naar de bib afgelopen dinsdag kwam laat, gezien de activiteit 
uitliep tot buiten de schooluren. De kinderen hadden veel dorst onderweg door het warme 
weer. Bijkomende pech was dat de bus onderweg panne had.  
Lydie vraagt dit na bij Martine. 
-Jim: er is niet ingegaan op vraag van de kinderen of het huiswerk kon wegvallen voor 
Kabaskes-rock.  
Mieke licht toe: de kinderen krijgen hun huiswerk voor de hele week. Belangrijk is dat de 
kinderen leren om hun huiswerk te plannen.  
-Jim: graag startthema voor volgend schooljaar bekend maken voor het einde van het 
schooljaar.  
-Sabien: Britt bedankt iedereen omdat ze zich heel welkom gevoeld heeft in de ouderraad 
en school. 
-Sabien namens Christl: Christl vindt het jammer dat ze ivm ziekte de laatste periode heeft 



moeten afhaken op activiteiten.  
-Sabien: het lidmaatschap van het VCOV kost elk jaar ongeveer 90 euro. Vraag is of 
ouderraad dit lidmaatschap wil aanhouden. Lidmaatschap wordt stop gezet.  
-Sabien: er kwamen veel positieve reacties op het project dat de tweede graad gedaan 
heeft.  
-Sabien: reminder om in de eerste schoolweken van volgend schooljaar het ontwerp van 
de hoodies te maken met de kinderen.  
 
Nieuwbouw 
 
De ruwe plannen van de nieuwbouw zijn getekend. Ze worden getoond op de ouderraad. 
Er is een gebouw voor 300 leerlingen getekend. Dit is meer dan de school op dit moment 
heeft. Het gebouw zou zo kunnen gerealiseerd worden als de Ukkies wil participeren in het 
project.  
Enkele opmerkingen vanuit de ouderraad: bergruimte, aantal toiletten,  
De volgende stap is nabespreking met de architect.  
 

3. Goedkeuring/opmerkingen vorige vergadering 
 
goedgekeurd 
 
 

4. Voorbije activiteiten/vergaderingen 
 
4.1 Schoolfeest 
 
Geslaagd schoolfeest. Fijn dat de leerkrachten tafels hebben opgebouwd.  
Door het beperkt aantal helpende handen was er een grote werkdruk. Verschillende 
ouderraadleden hebben weinig van het schoolfeest meegemaakt. 
De kinderen die workshops organiseerden, vonden het jammer dat ze weinig van het 
schoolfeest konden deelnemen. 
Kidsparty was weinig bezocht door de kinderen.  
 
Verbeterpunten:  
-Kassa was chaotisch door het gebruik van twee kassa's in combinatie met de drukte. Dit 
kan opgelost worden door het nummeren van de speelkaarten. Dan kan dit later verrekend 
worden. 
-De mailing met de helpende handen in het begin van het schooljaar levert weinig 
helpende handen op. Het aantal leden in de ouderraad is te beperkt om de werklijst te 
vullen. Werklijst organiseren naar ieders talent zou misschien enige winst kunnen geven.  
 
Financieel 
De opbrengst was 3140 euro, ongeveer 700 euro meer dan vorig jaar.  
De opbrengst van de tombola was eerder ongeveer 1000 euro, nu ongeveer 400 euro. De 
tombola was nu minder werk. Een mogelijkheid kan zijn om de tombolaloten vooraf te 
verkopen en de prijzen op het schoolfeest te laten afhalen.  
Broodjes waren een grote winst. Er zijn verschillende meningen over de verkoopprijs van 
de broodjes.  
Speelkaarten leverden 385 euro op.   
 
 
 



 
4.2. Communie 
 
Er waren genoeg helpende handen.  
Parochie betaalt dit jaar opnieuw de helft van de receptie. 
Francois stelde voor om de receptie volgend jaar in het pastorijhuis en de tuin te doen.  
Fotograaf had soms een storende houding.  
 
4.3 Grootouderfeest Vossenberg 
 
was fijn.  
 
4.4 Schoolraad 
 
Bouwplannen zijn uitgelegd. Unie Godsheide komt samen rond mobiliteit. Vraag is of er 
iemand van de school en de ouderraad zou kunnen participeren.  
 
 

5. Komende activiteiten 
 
5.1 BBQ zesde leerjaar 
 
Er zijn nog 41 worsten en vegetarische burgers over.  
Dinsdag 27 juni:  
Jim en Pablo bakken 
Lieve (vanaf 18 u), Anneke C, An Strick, Ines, Ann C (vanaf 18.30u), Marijke 
Ann Smeets mailt lijst voor de groentes en salades 
 
 
5.2. Etentje Ouderraad 
 
Datum: 23 juni. 
Drinken is traktatie van de ouderraad, eten betaalt iedereen zelf. 
 
 
5.3. Aftelmoment op laatste schooldag 
 
Afsluitdrankje en ijsje voor de kinderen.  
Om 11u beginnen opbouwen 
Els, Jim, Ann Strick. 
 
 
5.7 Ploegje logistiek 
 
Werkdag: maandag 28 augustus om 16u, oa samenlevingscode 
Kijkdag: dinsdag 29 augustus. 
 
 
5.8 Koffiemoment eerste schooldag 
 
school begint om 9u,  
Sabien, Jim, Ann Strick 



 
 6.  Voorbereiding volgend jaar 
 
Functies 
Voorzitter: Sabien 
Ondervoorzitter: Ann  
Penningsmeester: Marijke en Ines, graag aangevuld met nieuw lid om in te werken voor 
het schooljaar daarna.  
Secretaris: Lieve 
Website: Jo, graag aangevuld met nieuw lid om in te werken voor het schooljaar daarna.  
 
 
Sabien maakt een mailtje voor opvolging van penningmeester en website beheer. 
 
Kalender 2017-2018 
 
-Koffiemoment bij begin en einde van het schooljaar  
-Ouderfuif: 30 september (Jim en An Strick, Sabien) 
-Boekenbeurs:24 november (Marijke, Ann Smeets? en Evy) 
-Kwis:25 november (Sabien, Lieve, Veronique en Gwen)   
Kwis-catering: apart ploegje 
-Soepmomenten 
-Kerstmarkt: 21 december (Ann Strick; Ann Cox, Evy) dit jaar locatie Bethanië overwegen 
-Ontbijt: 4 maart: Marijke, Anneke en Sven 
-Schoolfeest 26 mei: (Ann Cox, Lieve, Sabien) 
 
 
Ploegje Logistiek 
Lieve, Sabien, Ann Strick, Ann Cox 
 
Ploegje Verkeer 
Ann Craeghs, Sven 
 
Ploegje website 
Jo, Anneke Craeghs 
 
Ploegje Financieel 
 
 
Ploegje inhoud 
 
 
Schoolraad:  
Evy en Marijke? 
 
Vrienden van de basisschool 
wordt opgeheven, geld wordt gedoneerd 
 


