
 Verslag vergadering 26/05/2016 
 
Aanwezig:  Cathérine, Sandra, Marleen, Leen V.T., Desiree, Elga, Annelise,     
  Marijke, Heidi, Greet, Peter, juf Katja, juf Heidi, Patrick 
 
Verontschuldigd: Wendy, Leen V.d.L., Hanne, Jessica, Annelies 
 
Afwezig:   
 
 
1. Verwelkoming 
 
2. Evaluatie 
 

 Oudercafés 
 
Het waren weer gezellige bijeenkomsten. We zullen de data voor volgend schooljaar op 
tijd bezorgen aan Peter alsook een brief met uitleg over de ouderraad. Dit kan Peter 
dan aan de ouders meegeven wanneer deze hun kind inschrijven in de school. 
 

 Ouderfuif 
 
Er was minder opkomst dan vorig jaar maar diegene die er waren vonden het wel leuk. 
Het was een mooie opbrengst. 
 

 Pannenkoekenbak/wafelbak 
 
Er waren geen opmerkingen, ook niet van de school. Alles is goed verlopen. 
 

 Garageverkoop 
 
Deze editie heeft wel meer volk op de baan gekregen. Waarschijnlijk ook omdat het 
weer ons deze keer meer gunstig was. Er is met succes verkocht. Alle voorbereidingen 
zijn goed verlopen. De deelnemers kregen bij betaling een enveloppe mee met de nodige 
affiches, ballonnen, brief van de Kar, zodat we deze keer niet meer moesten rondrijden 
om alles in de brievenbussen te steken. Gaan we volgend jaar opnieuw organiseren of 
slagen we een jaar over? Gaan we in de plaats dan een speelgoedverkoop houden in de 
school? Dit zal later besproken worden. 
 
 
 
 



 Familiebingo 
 
Deze 1ste editie was een succes. Alles was goed georganiseerd en er was een goede 
opkomst. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Het bingorad mogen we op de zolder van 
de school opbergen.  Leerkrachten kunnen dit dan tijdens het schooljaar ook gebruiken 
als ze dit wensen. 
 
3. Ontbijt 
 
De flyers zijn meegegeven met de leerlingen. De prijs blijft hetzelfde nl. € 5.00,- voor 
de kinderen en € 10.00,- voor volwassenen, leerkrachten mogen gratis komen. 
Voor de animatie is de huifkar reeds vastgelegd bij Louis Van den Heuvel. Elga heeft bij 
de gemeente reuzespelen gereserveerd. De kindjes van de wijkschool gaan opnieuw voor 
tafelversiering zorgen. Het aantal stuks moeten we nog doorgeven. Koelkast, spoelbak, 
elektriciteitskast zijn ok. Ook de tafels en stoelen zijn gereserveerd.  
 
4. Kribbel Krabbel 
 
Alles moet bij juf Hilde binnen zijn op 14/06, het liefst in Word-document. Zo hebben 
wij nog tijd genoeg om een mooie editie te maken. 
 
5. Enquête naar ouders ivm werking/bekendheid ouderraad 
 
Binnenkort krijgen de klasoudsten een enquête-formulier mee. Hopelijk krijgen we veel 
respons van de ouders. 
 
6. Volgend schooljaar 
 
Het bestuur blijft hetzelfde. De data voor de schoolkalender mogen in de loop van 
augustus doorgegeven worden aan Heidi. 
 
7. Woordje van de directeur 
 

1. Het schoolfeest 
Er waren nieuwe spelen aan bod gekomen.  
De jetons waren ook beter dan de drankbonnetjes. Het was veel gemakkelijker voor 
de bediening.  
De Harmonie die in het begin kwam spelen was leuk.  
Optreden van de wijk duurde wel erg lang. 
Dat ook de leerkrachten optraden was leuk. Zo staan ze er ook als groep, en dat is 
leuk om te zien. 
Kan er in de toekomst met de directie van de Schakel besproken worden wanneer 
het schoolfeest plaatsvindt? Zo kunnen we misschien vermijden dat deze op dezelfde 
dag plaatsvinden. 
 

2. Prioriteiten voor het komende schooljaar 2016-2017 
KS -     Bodymap verder uitwerken – werken met Bodylab (studiedag) 

- Update schrijfdans (studiedag) 



LS     -     Nieuwe rapport in Questi (opbouw van rapport na intern overleg) 
KS-LS -     Zorg in Questi (i.p.v. Zorgkompas) 

- Zill ‘ Zin in leven zin in leren’ = nieuw leerplanconcept met twee grote 
pijlers : persoonsgebonden en cultuurgebonden leerplandoelen 
Voordien zat alles wat verspreid over de verschillende leerplannen (aparte 
boekjes en soms naast elkaar opgesteld) en moesten leerkrachten vaak 
lang op zoek gaan naar verschillende componenten.  
Nu komt er een betere ordening en is de kans groter dat alle aspecten aan 
bod kunnen komen. 
Over de concrete invulling wil ik eerst de leerkrachten inlichten en zal ik 
verslag uitbrengen op onze eerste vergadering van september 2016 
 
  

3. Praktische info 
 Zwemmen in Hoogstraten- alle klassen maar niet evenveel – nieuw leerplan 

Alle leerjaren 8 beurten van 45’ en derde graad 4 beurten van 45’ 
Zwemmen van 13.30-14.15 uur 
 

 Kortere middagen-voorstel 
- Middagen zijn te lang voor vele kinderen, zeker in de wintermaanden 
- We zijn ook met te veel kinderen op te kleine ruimte 
- Veel kinderen komen dan niet meer tot spelen, maar tot 

‘deugnietenstreken’ ( toiletten als verstopplaats gebruiken, in de 
regen lopen, treiteren,…) 

- We lossen dit op door middagsport, schaken, speelhuisje… 
- We willen bovendien de middag anders indelen zodat ook de leerkrachten 

alle ‘hele schooldagen’ ook als team kunnen eten, bijpraten, overleggen 
aan de eettafel. 

- Voorstel:  
1. Alle kinderen spelen o.l.v. 3 begeleiders-vrijwilligers tot 12.30 uur 
2. Kinderen eten tussen 12.30 en 13.00 uur 
3. Kinderen spelen o.l.v. 3 leerkrachten nog een kwartier op speelplaats 

en speelhuisje kan dan open. 
- We zouden dan beginnen om 13.15 i.p.v. 13.30 uur ( 13.25 voor de 

kleuters) en we zouden gewoon alle dagen op hetzelfde moment eindigen. 
(15.25 uur zoals nu )  

- Enkel op vrijdag zouden we om 15.00 de lessen laten eindigen ( we zijn 
wettelijk verplicht om de kinderen nog 15’ bij te houden, dus de ouders 
kunnen tot 15.15 uur de kinderen ophalen zonder vergoeding)  

- Nadien begint de nabewaking op school of in Stekelbees maar dit moet 
nog besproken worden. 
 

 Werken aan blok B – enveloppes van de aannemers zijn geopend en nu is de 
architect bezig met de controlefase-nadien volgt een controle van Agion en bij 
positief advies kunnen de werken starten. Afwachten dus!!! 

 Schilderwerken in blok A – tijdens de ‘grote vakantie’ : vervolg van de inkomhal, 
secretariaat, bureau directie en leerkrachtenlokaal. 

 Net boven de speelplaats LS zodat de ballen niet zo vaak meer bij de buren 
belanden  - bescherming zandbak door een ‘lichter’ zeil. 

 Nieuwe zandbak in de wijkschool ( gat is reeds gegraven, afwerking doet Kurt M.) 
 Methode ‘Taalbende’ in de ganse lagere school ( niet in 1ste lj) zowel spelling als 

taal. Grote aankoop van materialen. 
 Maximumfactuur  KS  45 euro   LS  85 euro  meerdaagse uitstappen 420 euro 



Dit schooljaar zijn we bij sommige klassen door de dure zwemlessen er flink 
boven gegaan en dat moet de school dan bijpassen. Is niet houdbaar!!! Volgend 
schooljaar gaan we dit beter moeten in de hand houden. (controle boekhouding) 

 Leren leren opnieuw op school  10/10 info-avond nadien 5 lessen om 16.15 uur  
 Schoolorganisatie: aan het plannen – rekening houdende met het aantal 

leerlingen per leerjaar, het verlofstelsel van de leerkrachten, ambten in de SG, … 
en dit wordt eerst aan de leerkrachten meegedeeld vooraleer we daarover 
communiceren met de andere partners van onze school (ouders, kinderen,…)  
Wat wel zal nodig zijn door de invoering van het M-decreet, is meer uren zorg 
voor kinderen/leerkrachten/school. Dit gaan we zeker als optie meenemen bij de 
invulling van de taken. 

 De klasgroepverdeling wordt intern besproken en vastgelegd en daar geeft de 
directie zijn goedkeuring aan en dan blijft alles zoals gepland.  
Enkel als er zich tijdens de vakantie grote veranderingen voordoen, kan er 
gewijzigd worden, maar dit na overleg met de leerkrachten en de directie. 
 

 Vergaderdata   Voorstel: Maandag 26 september 2016 
     Maandag 30 januari 2017 
     Dinsdag 30 mei 2017 
 

 
8. Varia  
 

 Wie is er aanwezig tijden een oudergesprek? Dit hangt af van wat voor gesprek 
er nodig is. De leerkracht, zorgjuf Ann, ouders met het CLB en eventueel de Gon-
begeleider. Soms is de directeur ook aanwezig maar niet altijd. Ann heeft 
wekelijks een gesprek met de directeur om alles te bespreken. 

 
 Het gebruik van de smartphone. Men kan dit gebruiken maar niet voor persoonlijk 

gebruik. Enkele ouders/kinderen storen zich er aan dat dit gebeurt. Peter zal dit 
nog eens bespreken met de leerkrachten. 

 
9. Rondvraag 
 

 De techniekdagen die plaats hebben gevonden waren super! Leerlingen en 
leerkrachten waren enthousiast. 

 
 Waar gaan de schoolreizen naartoe? 

 
De kleuters gaan naar binnen en buitenspeeltuin De Kloek in Grobbendonk. 
Het 1ste en 2de leerjaar gaan naar de speeltuin in Bokrijk en doen de 
blotevoetentocht in Zutendaal. 
Het 3de en 4de leerjaar gaan het museumpark Archeon in Nederland 
Voor het 5de en 6de leerjaar is het een verrassing.  

 
 De Viktor-poppen waren omhoog gehangen in de bomen aan de straatkant. We 

moesten deze echter terug verwijderen want dit mocht niet van de gemeente.  



 Evaluatie van de VER is niet gebeurd op de laatste vergadering van het verkeer. 
Om het parcours af te leggen had je 20 minuten. Dit was volgens sommige 
begeleiders niet genoeg. Er waren weinig vrijwilligers om te helpen.  

 
 Kan het kerkpad vaker gesnoeid worden? 

 
 Er zijn veel putten in het paadje naast het voetbalplein. Dit werd doorgegeven op 

de vergadering van verkeer. 
 

 De ‘dode hoek’-informatiesessie door de politie werd goed gebracht. Het heeft 
vele kinderen wakker geschud. 
 

 Het afscheidscadeau voor de leerkrachten. € 10.00/kind is heel veel geld wat 
veel tegenspraak van de ouders met zich meebrengt. We zullen vanuit de school 
en de ouderraad een vermelding op de nieuwsbrief zetten.  
 

 Peter wil de ouderraad bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Er zijn weer 
een paar nieuwe, frisse ideeën uitgekomen. 
 

 Cathérine bedankt iedereen voor hun inzet en aanwezigheid.  
 

 
 

Opgemaakt door Heidi Leenaerts 
Zondag 5 juni 2016 


