
 Verslag vergadering 28/01/2016 
 
Aanwezig: Marleen, Elga, Patrick, Heidi, Jessica, Leen V.D.L, Leen V.T., Cathérine,  
      Greet, Juf Heidi, Juf Katja, Sandra, Wendy 
 
Verontschuldigd: Annelies, Hanne, Marijke, Annelies, Desiree, Peter 
 
Afwezig:   
 
 
1. Verwelkoming 
 
We zijn blij dat we dit schooljaar weer 4 nieuwe leden mogen verwelkomen.  
 
2. Vlaaienslag 
 
Hier is alles goed verlopen, we waren op tijd klaar met alles klaar te zetten. We hebben 
hier een winst behaald van € 4.381,45.  
 
3. Kribbel Krabbel 
 
We hebben een mooie eerste editie kunnen lezen. Ook moeten we een exemplaar 
voorzien voor de leerkrachten.  De volgende editie is op het einde van het schooljaar. 
 
4. Kerstdrink 
 
Deze ging door op vrijdag 18/12. Er was een mooie opkomst. Op vraag van de school werd 
er vroeger gestart nl. om 15.00 uur. Om veiligheidsredenen bleven de kleuters op hun 
speelplaats. Zo hadden de juffen een beter overzicht wie er nog was. We zullen met de 
volgende editie ook daar een tafel voorzien met wat cake en koude chocomelk. Zo 
kunnen de kleuters toch ook mee genieten van dit lekkers.  
 
5. Ouderfuif 
 
Deze gaat door op zaterdag 30/1 in de L’Artisjok om 20.00 uur. De leden van de 
werkgroep verzamelen tegen 19.00 uur en de rest tussen 19.30 en 20.00 uur.  
We hopen weer op een talrijke opkomst! 
 
 
 
 
 



6. Pannenkoekenbak 
 
De deeg zal gemaakt worden op donderdag 04/02 in de refter van de lagere school. 
Joris komt de bakplaten aansluiten op donderdagavond. Kan Lu de grijze gasflessen 
klaarzetten? 
Op vrijdag wordt er dan gestart om 8.30 uur. Wat brengen we mee? Pan, maatbeker, 
pollepel, schep om pannenkoeken om te draaien. Alle helpers komen ook verkleed! 
 
De kleuters (iets meer dan 100) komen na de speeltijd in 1 groep dat zal rond 10.30 uur 
zijn. Zij mogen 2 stuks eten. 
 
De lagere school komen in shiften eten. Om 12.05 uur zijn de kinderen van het 1ste en 2de 
aan de beurt. Nadien komen 3 en 4 samen en als laatste komen 5 en 6. 
 
Om 14.00 uur start de stoet. Wij worden weer opgepikt door de leerlingen van ’t Groen 
en de Schakel en vertrekken dan samen naar het dorp. 
 
We gaan via de nieuwsbrief nog een oproep doen naar nog meer helpende handen.  
 
Wie komt er op dit moment: Ben (komt in de plaats van Annelise), Cathérine, Elga, 
Annelies, Leen V.d.L., Marijke, Charlotte Van Beeck, Els Donckers, mama van Elga, 
Sandra en Jessica komen ’s middags mee helpen. 
 
In de wijk zal Juf Rein voor alles zorgen zodat de kinderen daar ook kunnen genieten 
van lekkere pannenkoeken. 
 
7. Bingo 
 
Dit is een alternatief voor de kinderfuif. Deze zal doorgaan op zaterdag 20/02. Een 
kleuter kan met begeleiding werken en als je kind al groter is en alleen wilt spelen dan 
kan dit ook. 
 
Bert gaat een ballenrad maken in ijzer. Dit wordt gesponsord door Mark Rombouts.  
Sandra gaat presenteren en Jessica gaat haar assisteren.  
 
Zijn de tafels en stoelen in orde? Kunnen we thee en koffie van de school gebruiken? 
Dit wordt nagevraagd  bij Peter. Al de andere dranken, fruitsap, water, chocomelk 
worden besteld bij de brouwer van de school. Zo kunnen zij de overschot verder 
gebruiken. 
 
Elke ronde bestaat nog een keer uit 3 rondes, 1 rij vol, 2 rijen en volle kaart. 
 
Wat met de tafelschikking? Dit is afhankelijk van hoeveel deelnemers er zijn. 
 
 



8. Garageverkoop 
 
De reclameborden van de gemeente zijn nog niet geleverd. Wanneer dit is gebeurd 
zullen we beginnen schilderen en kunnen we ze ophangen. Voor de rest is alles klaar om 
te kunnen starten met inschrijvingen.  
Inschrijvingen kunnen per mail (Annelies) of telefonisch (Annelise) tussen 19.30 uur en 
20.30 uur en via de school (Hanne). Er kan enkel contant betaald worden en dan krijgt 
men de enveloppe met de deelnemersaffiche en ballonnen mee. Zo besparen wij tijd om 
deze nog overal in de bussen te gaan steken, alsook drukkosten. 
 
We blijven € 1,- vragen voor het bekomen van een deelnemerslijst. 
 
Hopelijk hebben we dit jaar meer succes met het weer.  
 
9. Ontbijt 
 
Dit is nog ver weg dus zal later nog verder besproken worden. 
 
10.Financiering touchscreens voor kleuters twv € 3.148,- 
 
De kleuterjuffen zijn heel blij met de touchscreens. Vooral voor de kleinste kleuters is 
dit superleuk omdat zij nog niet goed met een laptop kunnen werken, en op deze manier 
wel! De kleuters kunnen er spelletjes op spelen, digitale prentenboeken of filmpjes op 
bekijken. Als dank kregen we een doos pralines!  
 
11. Werkgroep verkeer 
 
Patrick is de nieuwe voorzitter voor de regio Brecht en omstreken. Blijf alle problemen 
zeker melden zodat deze kunnen besproken worden op hun vergaderingen. Juf Kathy liet 
weten dat de subsidies nog niet ontvangen werden. Patrick gaat dit doorgeven. 
 
12. Actie zwemmen 
 
We wachten nog op de gegevens die Peter ons ging bezorgen om een brief te kunnen 
opstellen. Wordt dus vervolgd. 
 
13. Woordje van de directeur 
 

1. Begroting voor 2016 
 Bouwwerken in blok B : renovatie elektriciteit-zolderingen-verlichting-

schilderwerken-verhogen trapleuningen – hopelijk starten eind 2016, 
anders begin 2017 

 Schilderwerken in blok B (afhankelijk van het overige budget): gang bij 
3A-3B-4A / inkomhal school/ leerkrachtenlokaal met nieuwe 



postvakjes voor de leerkrachten gemaakt door meester Geert/ 
directiebureau en secretariaat. 

 Installatie interactieve beamers in 1-2de lj. 
 Touchscreens in de kleuterschool, gesponsord door de ouderraad 
 Afwerken lokaal kopieerapparaten en installatie van de apparaten 

aldaar 
 
 

2. Pedagogische activiteiten 
 Kleuterschool/lagere school werken aan de toepassingen van het      

M-Decreet: zoeken naar een nieuw zorgsysteem t.v.v zorgkompas-
aanmaken van passende voorbereidingsformulieren voor MDO met 
CLB-individuele trajecten voor leerlingen-studiedagen waarop we info 
kregen voor een betere ‘zorgwerking op school’. 

 Lagere school: verder zoeken naar vormen van BE-aanpassen van ons 
‘puntenrapport’ binnen Questi. (BE = breed evalueren) 

 Kleuterschool/lagere school: drie pijlers van ons opvoedingsproject in 
beeld brengen door hierover eerst goed na te denken wat we 
realiseren. 

 Verder kennismaken met het nieuwe leerplanconcept ‘basisschool’ 
 Verkeer : momenteel werken we met helm op fluo top en er volgen 

nog activiteiten rond het dragen van de gordel- fluo in de 
kleuterschool. 

 Op de schrikkeldag willen we een lestijd de leerkrachten van klas 
laten verwisselen. 

 We doen op 15 februari mee aan de Dikkentruiendag. 
 We zetten in op de week tegen pesten, die volgende week aanvangt. 
 De boekengroep heeft weer een volgende opdracht gegeven i.v.m. 

leesplezier, ‘het mandjeslezen’. 
 De voorbereidingen op ons schoolfeest zijn volop bezig. 

 
14. Varia 
 
Situatie kinderopvang tijdens schoolvakanties. Dit wordt bekeken maar het probleem is 
dat men een budget moet hebben. Als er meer informatie hierover is wordt dit zeker 
meegedeeld. 
 
Er is door sommige ouders opgemerkt dat er hondenuitwerpselen liggen rond de school. 
Dit wordt verder besproken met het schoolteam.  
 



De pasfoto’s die op school getrokken worden zijn ‘klassiek’. De school heeft 2 
fotografen en de ene is wat klassieker dan de andere. Dit zal verder besproken worden. 
 
Een pluim aan de leerkrachten voor het maken van de talentenrapporten.  
 
De verslagen van de ouderraad zijn niet meer op de website geplaatst. Dit wordt zo snel 
mogelijk in orde gebracht. 
 
De cultuurraad! Er is beslist dat we hier ons ontslag gaan aanbieden. Men moet hier veel 
werk insteken om uiteindelijk maar een kleine subsidie te mogen ontvangen. 
 
15. Rondvraag 
 
Sven Rombouts wil ook dank u zeggen tegen de school omdat hij voor de aankoop van de 
touchscreens mocht zorgen.  
 
Jessica is haar verlengkabel kwijt. Deze zou op de bureau van Peter liggen. 
 
 
Volgende vergadering 
 
Donderdag 26/05/2016    
 
Volgende activiteiten 
 
Pannenkoekenbak 05/02 
Bingo 20/02 
Garageverkoop 20/03 
Ontbijt 17/06 
 

 
 
 
 

Opgemaakt door Heidi Leenaerts 
Dinsdag 02 februari 2016 


