
 Verslag vergadering 24/09/2015 
 
Aanwezig: Annelise, Désirée, Patrick, Cathérine, Sandra, Greet, Elga, Heidi, Peter,  

     juf Katja, juf Heidi 
 

Verontschuldigd: Annelise, Wendy, Hanne, Marleen 
 

1 Verwelkoming 
 
2 Samenstelling Ouderraad 
 
Er zijn 2 personen nl. Inge en Kirsten die op ‘pensioen’ zijn gegaan.  
Ook zijn een aantal personen gestopt nl. Oona, Joris, Sabrina en Veerle. 
 
Joris heeft ook zijn ontslag gegeven voor de schoolraad. Annelies zal hem opvolgen. Er 
zijn een 3 à 4 vergaderingen per schooljaar. Deze vinden plaats in de leraarskamer om 
20.00 uur. 
 
Op 09 november 2015 houden we een open vergadering. Er zijn een paar 
geïnteresseerde ouders om eventueel mee in de ouderraad te komen. We gaan via de 
nieuwsbrief een uitnodiging plaatsen om iedereen die geïnteresseerd is uit te nodigen en 
ook een extra briefje om in te vullen of je eventueel helpend lid wil worden.  
 
Peter liet weten dat het VCOV een brochure heeft met tips hoe je nieuwe leden kan 
aanbrengen. 
 
3 Voorstelling: Programma 2015-2016 
 
a) Kalender 30/09 
 
De kalender is bij de drukker. Alle klasoudsten krijgen een exemplaar mee naar huis. De 
juf/meester zal op de klaslijst aanduiden wie een exemplaar koopt en wie terug 
binnenbrengt. De centen + het briefje (dat bij de kalender zit) worden in een gesloten 
enveloppe afgegeven. De prijs is € 7.00. Extra exemplaren kan je bekomen op het 
secretariaat. 
 
b) Vlaaienslag 20/11 
 
Deze gaat door op vrijdag 20 november, dezelfde dag als het grootouderfeest van de 
lagere school. Is het een probleem als wij onze vlaaienslag houden in de gang aan de 
turnzaal? Misschien kunnen wij een andere lokatie nemen zoals bv de muzische klas, 
schrijfdansklas. We zullen contact opnemen met de werkgroep van de school om dit te 



bespreken. De grootouders van de kleuters krijgen koffie en taart aangeboden, dus 
willen ze dit voor de grootouders van de lagere school ook zo doen. 
 
Ondertussen heeft de werkgroep laten weten dat wij in de gang van de turnzaal alles 
mogen opstellen en dat de grootouders langs de grote deur naar de turnzaal kunnen 
gaan. 
 
c) Kerstdrink 18/12 
 
De vraag is gekomen van de leerkrachten of het mogelijk is om vroeger te starten. 
Normaal beginnen we als de school uit is om 15.25 uur en vermits we een einduur hebben, 
loopt het meestal uit. Als we vroeger starten kunnen de leerkrachten ook wat vroeger 
naar huis. Dit wil wel zeggen dat de helpers van de ouderraad vroeger zullen moeten 
starten met opwarmen van de chocomelk en glühwein. De school zal hier uiteindelijk een 
beslissing over moeten nemen. Peter liet wel weten dat eventueel Cindy en/of Karin ook 
konden helpen met de voorbereidingen. 
 
d) Kribbel Krabbel 
 
We hebben 2 edities nl. 1 met Kerstmis en 1 op het einde van het schooljaar. Juf Hilde 
zal alles verzamelen op de stick en aan ons bezorgen. Volgende deadlines zijn 
afgesproken: 07/12 en 15/06.  

 
e) Pannenkoekenbak/wafelbak 05/02 
 
Juf Rein wil de wafelbak in de wijkschool organiseren. Zij zorgt voor alles. 
 
f) Bingo 20/02 
 
We willen dit jaar eens een kinderbingo houden. De kinderen die willen mogen hun 
grootouders/ouders meebrengen. We zullen 2 sessies houden, 1 voor de kleuters en 1 
voor de lagere school. Peter zal bij de brouwer 25 tafels en 100 stoelen reserveren. 
Tevens kent hij iemand die een balletjestrommel heeft en gaat informeren of wij die 
mogen lenen.  
 
g) Ouderfuif 30/01 
 
Deze gaat door bij L’Artisjok. 
 
h) Garageverkoop 20/03 
 
Wordt nog helemaal uitgewerkt door de werkgroep. 
 
 
 



i) Ontbijt 19/06 
 
Dit zal ook nog uitgewerkt worden door de werkgroep. Deze zal wel doorgaan in de 
wijkschool. 
 
j) Verkeer 
 
Wij worden vertegenwoordigd door Greet, Patrick, juf Katty en Joris wil eventueel ook 
nog wel mee naar de vergaderingen. 
 
De scholen van Overbroek hadden gevraagd of er iets aan het sluipverkeer gedaan kon 
worden. Ook werden er gevaarlijke punten doorgegeven en aangekaart dat bepaalde 
verkeersborden te hoog hingen. 
 
De groep van Sint-Lenaarts is nog niet bijeengekomen. 
 
De voorzitter neemt ontslag, dus is men op zoek naar een nieuwe. 
 
Iedereen kan gevaarlijke punten doorgeven aan de vertegenwoordigers. 
 
Er werd gevraagd of de ouders aan de Gemeenteschool ook voorzichtiger konden zijn als 
ze hun kinderen van school afhalen. Men heeft aan ons gevraagd of wij voorzichtig willen 
zijn bij het doorfietsen maar dan mag van hun kant ook komen. 
 
De weg naast het voetbalveld (aan de parking van de school) zal opgemaakt worden. De 
putten zullen ze weer opvullen. Het is ook een gevaarlijke hoek omdat men niet ziet of 
er van de andere kant fietsers of voetgangers komen. Kan daar iets aan gedaan worden? 
Men zal dit bekijken en doorgeven op de volgende vergadering van het verkeer. 
 
Kan de ouderraad ook iets rond verkeer doen? We zullen dit bekijken. 
 
k) Thema-infoavond 
 
De taak van de ouderraad is om ouders te informeren. We zullen dit niet meer zelf 
organiseren wegens gebrek aan geïnteresseerden. Wel gaan we interessante thema’s 
doorgeven via de nieuwsbrief. De opvoedingswinkels van Zoersel en Hoogstraten 
organiseren zelf ook vele avonden waar je naartoe kan gaan. 
 
4 Woordje van de directeur 
 

1. Verkeer op school 
- Behalen van label 3 voor 10op10  
      Uitreiking op 10 oktober in Boom – we gaan iemand afvaardigen 
- Jaarprogramma vanuit de werkgroep + participatie ouders (vraag 

werkgroep) 



- Fluo’s = sponsoring door garage Felix  - met naam ondertekenen – veel verlies 
en dan kunnen we de eigenaar terugvinden – einde jaar mee naar huis – 
tussendoor kan je de fluovestjes wassen. 

- Fietscontrole op 30 september 2015 (politie) 
 

2. Hulp - afspraken op de verschillende grootouderfeesten 
Kleuters dorp  woensdag 28 – donderdag 29 oktober telkens om 09.30 uur 
  optreden in de turnzaal en aansluitend koffie en versnapering in de  
  refter LS 
  Cathérine en Elga zullen op woensdag en donderdag foto’s nemen. 
 
Kleuters wijkschool: vrijdag 30 oktober in de voormiddag 
 
Lagere school: vrijdag 20 november (zie werkgroep-dit moet nog besproken worden) 
 
 

3. Aandachtspunten op school 2015-2016 en verder 
Kleuters: 
 Schrijfdans – opfrissing 
 Observeren –registreren  (M-Decreet) 
 Werken aan de talenten van kinderen 

 Lagere school: 
 Breed evalueren – rapporteren 
 Zoeken naar een vervanging voor ons puntenrapport 
 Interlevensbeschouwelijke competenties + dialoogschool – inspectie godsdienst – 

verplichte navorming binnen de drie schooljaren – gezamenlijk deel met Breslego- 
per graad een pv. met de SG. 

 Speelhuisje : nieuwe afspraken met hulp van zesde leerjaar 
 Werken aan de talenten : ‘jong-leren’ met talenten - gezamenlijke start – vervolg 

(werkgroep werkt dit uit!) 
 Talenbeleid in kaart brengen (=werk van meester Joeri voor BANABA -zorg) 
 Huiswerkbeleid op school ( naar aanleiding van de ouderbevraging) beter op 

elkaar afstemmen – voorbereiding in een werkgroep – ouders zullen dit vernemen 
als alles afgesproken is! 

 
 Samen 

 Nieuwe indeling van de werkgroepen in de LS met aansluiting KS-drie grote 
groepen: feest-sociaal-vakgebied + nog kleinere taken 

 Zorg op school vanuit het nieuwe M-decreet 
Bestaande initiatieven beter op elkaar afstemmen vanuit de zorgfasen 
Procedure uitschrijven voor het begeleiden van kinderen met redelijke 
aanpassingen 

 Orde en veiligheid : per maand een aandachtspuntje – komt een verslag in de 
nieuwsbrief 

 Identiteit van de school – initiatieven van nu koppelen aan de zes pijlers – na 
twee schooljaren zoeken naar hiaten en mogelijke nieuwe acties/projecten/… - 
hieraan wordt drie schooljaren gewerkt! (opdracht vanuit het schoolbestuur) 
Kort de zes pijlers even herhalen vanuit de bundel voor de leerkrachten! 
 

4. Werken aan infrastructuur 
 Renovatie blok B – we moeten geduld hebben 
 Schilderwerken in blok A : opgesplitste offertes gang + deel 3A -bureau directie-

secretariaat-leerkrachtenlokaal ( op zoek naar nog twee offertes) 
 Aanpassingen blok A : leerkrachtenlokaal-kopieerruimte-bergruimte (preventie) 



Op zoek naar mensen die offertes kunnen maken voor de gyprocwerken – 1 
offerte is al binnen! 

 Computerklas: computers zijn op!! – vervangen door laptops/tablets die we 
mobieler kunnen inzetten. (steun ouderraad? Begroot op 6000 euro) 
 

5. Toestand in de wijkschool 
- Korte toelichting wat vooraf ging door Peter (reflectie op de toestand nu) 

° opfrisbeurt gang – toilet –klas in 2014-2015 (hulp van ouders – knap!!!) 
° grote wissel aan ‘interim’ personeel – identiteit van de school-leefgroep 
° verhuis 
° overstap dorpsschool 
° privé 
° foute info 
° beperkte middelen voor zo’n kleine groep 
° programma klas – driejarenplan ( zelfevaluatie) + communicatie hierover 

- Initiatieven om de groei te bevorderen: 
° ouders die flyeren 
° info-avond in de wijkschool voor mogelijk nieuwe kleuters 
° ontbijt in de wijkschool 
° plaatselijke kermis op de speelveld van de school 
° gesprek met de burgemeester over mogelijkheden : vb. kinderopvang-crèche-… 

- Aantal nu 9 kleuters + 1 inschrijving herfstvakantie + 3 inschrijvingen voor 1 
februari 2016 = 13 kleuters en 12 kleuters is het minimum voor voldoende 
lestijden en voortbestaan van de school. 

- Belangrijk dat de wijkschool mag en kan blijven bestaan- voor de plaatselijke 
verbondenheid-voor de werkzekerheid van ons personeel-… 

- Schoolbestuur wil dit blijven ondersteunen 
 
En, … nog een tekstje om mee te nemen voor de volgende periode: 

 
 

 
 
5 Rondvraag 
 
Verschillende ouders vonden het spijtig dat er na de info-avonden geen gelegenheid was 
om in de refter iets te gaan drinken. Zo was er minder contact tussen de ouders en 
zeker wanneer er nieuwe ouders bijgekomen zijn. Andere jaren leerden ze zo de nieuwe 
ouders beter kennen en dat is nu niet meer het geval.  
 
De uren van het klasmoment van de kleuters 18.30 tot 19.30 is laat, vooral voor de kleine 
kleuters. Kan er misschien vroeger gestart worden? 
De ouderraad schenkt de school 10 extra schaakborden wegens het grote succes en 
toename van de leerlingen.  
 



Kunnen de gezinsvieringen vermeld worden in de nieuwsbrief? Dit zal in de toekomst 
gebeuren. 
 
De bus voor het zwemmen. Nu krijgt de school € 4.00/kind/jaar door de gemeente. Kan 
de ouderraad dit misschien aankaarten bij de gemeente?  
 
Tijdens de middagbewaking gebeurt het dat de problemen wat worden weggewuifd. Dit 
is natuurlijk niet altijd gemakkelijk voor de middagouder. Er is ook steeds een 
verantwoordelijke juf/meester. Misschien dat deze lijst kan opgehangen worden zodat 
men kan zien bij wie men kan aankloppen. 
 
De leerlingen van het 3de leerjaar eten in de klas. Sommige ouders hebben daar een 
probleem mee. Waarom reftergeld betalen als ze niet in de refter eten? Andere ouders 
zijn hier dan wel tevreden mee. De kinderen zijn rustiger. Het reftergeld dient ook om 
de middagopvang te betalen. 
 
Er zijn 2 nieuwe begeleiders om onze kinderen te helpen oversteken, Ludo en Jef 
Lauryssen. We vinden het TOP dat zij zelfs rond 8.00 uur al klaarstaan! 
 
 
 
 

Opgemaakt door Heidi Leenaerts 
Vrijdag 02 oktober 2015 

 


