
 

 

 Verslag vergadering 26/09/2016 
 
Aanwezig:  Elga, Marleen, Sandra, Leen V.T., Cathérine, Patrick, Heidi, Jessica,  
  Juf Katia, Juf Heidi, Annelies, Koen 
 
Verontschuldigd: Wendy, Leen V.d.L., Greet, Annelise, Hanne, Marijke 
 
1. Verwelkoming 
 
2. Programma 2016-2017 
 

a) Kalenders 
 
De kalenders zijn bij de drukker. Vrijdag 30/09 krijgen de klasoudsten de kalender mee 
naar huis. We hebben 51 sponsors! Het is de bedoeling dat de leerkrachten aanduiden 
wie de kalender aankoopt en diegene die geen kalender willen kopen geven deze terug 
aan de juf/meester. Extra kalenders kunnen aangekocht worden bij Sabine.  
De prijs blijft € 7.00. 
 

b) Kribbel Krabbel 
 
We gaan 2 krantjes uitbrengen, 1 in december en 1 op het einde van het schooljaar. 
Op 9 december zou alles binnen moeten zijn, zodat er nog voldoende tijd is om het 
krantje te maken. 
Een datum voor het einde van het schooljaar zullen we later bepalen. 
 

c) Kerstdrink 23/12/2016 
 
We starten dit jaar ook weer om 15.00 uur tot 16.30 uur. De aankopen gebeuren door de 
school, en de leden van de ouderraad zullen de dag zelf komen helpen. Er zal ook weer 
een oproep gedaan worden via de nieuwsbrief voor het bakken van cake. 
 

d) Pannenkoekenbak/wafelbak 24/02/2017 
 
Ook dit jaar willen we de kinderen laten smullen van een lekkere pannenkoek. De kindjes 
van de wijkschool worden getrakteerd op wafels. 
  

e) Fuif 18/03/2017 
 
We gaan dit schooljaar nog eens een fuif organiseren voor de kinderen.  De werkgroep 
gaat dit nog verder uitwerken. 
 



 

 

f) Speelgoedbeurs 22/04/2017 
 
We gaan een speelgoedbeurs op de school organiseren. Alle kinderen kunnen een eigen 
standje maken met allerlei speelgoed dat ze willen verkopen.  
 

g) Ontbijt 18/06/2017 
 
Als laatste activiteit organiseren we ons jaarlijks ontbijt. Dit zal ook weer doorgaan in 
de wijkschool. 
 

h) Verkeer 
 
Patrick Simons en Greet Vermeiren vertegenwoordigen onze school bij de verkeersgroep 
van Brecht. Zij komen 4x/jaar bijeen met alle scholen van Brecht. Daarnaast vergaderen 
zij ook nog een 4-tal x/jaar met de scholen van Sint-Lenaarts. Indien je een gevaarlijke 
weg, slecht onderhouden fiets/voetpad, … weet zijn en je wil dit doorgeven dan kan je 
dit melden. Zij zorgen er dan voor dat dit wordt besproken op de vergadering met heel 
Brecht. 
 

i) Oudercafé’s 
 
We gaan dit schooljaar geen oudercafé’s organiseren. Toch vinden we het belangrijk dat 
ook ouders elkaar beter kunnen leren kennen. We vinden het spijtig dat na de info-
momenten in het begin van het schooljaar er geen bijeenkomst is in de refter. Zo 
hebben ouders ook een moment om de andere ouders te leren kennen. Daarom gaat de 
ouderraad volgend schooljaar na de info-avonden alle ouders een drankje aanbieden in 
de refter. 
 
3. Financiële ondersteuning 
 
Het huishoudgeld (€ 2.00/kind) en Tutti-Frutti (€ 2.00/kind) is betaald aan de school. 
Ook heeft de directeur gevraagd of wij wilden meesponsoren voor een nieuwe mobiele 
geluidsinstallatie. Deze heeft 2 draadloze micro’s, een batterij, … . Er is op dit moment 1 
offerte binnen, dus we wachten nog even tot alle offertes binnen zijn. De prijs zou rond 
de € 1000 liggen. 
 
4. Data prikken voor volgende vergaderingen 
 

 Dinsdag 18/10 OR om 20.00 uur !!! OPEN VERGADERING !!!! Dit zal in de 
nieuwsbrief meegedeeld worden. 

 Maandag 30/01/2017 OR + ST om 20.00 uur 
 Dinsdag 30/05/2017 OR + ST om 20.00 uur 

 
 
 



 

 

5. Bespreking enquête 
 
We hebben 105 enquêteformulieren terug gekregen, wat toch een mooi resultaat is! 
 
Wat vele ouders niet weten is dat de verslagen op de website staan. Misschien dat we 
dit nog een keer kunnen vermelden via de nieuwsbrief. 
 
Ook waren er ouders die vroegen naar  een huiswerkklas. Dit zou dan na de lesuren zijn 
voor die kinderen die in de nabewaking zitten. Het schoolteam zal dit bekijken. 
 
Ook werd de vraag gesteld een dactyloles te organiseren tijdens de middagpauze ipv na 
schooltijd. Dit is niet echt haalbaar, vermits de personen die zo’n cursus aanbieden (bv. 
Ipoc) zijn leerkrachten die dit na de schooluren geven. Ook is onze middagspeeltijd 
ingekort wat dus ook niet zo evident is. 
 
Er waren ook vele mooie, leuke reacties van ouders. Zeker leuk om te lezen!!! 
 
6. Hygiëne na toiletbezoek 
 
Kan er meer aandacht gegeven worden aan het handen wassen na een toiletbezoek? Er 
zijn kinderen die dit automatisch doen maar andere kinderen niet. Bij de kleuters is het 
meer om praktische redenen, alsook het tijdsgebrek dat dit niet gebeurd. Voor de 
oudste kleuters zou dit nog te doen zijn, maar voor de jongste is dit niet gemakkelijk. 
Als er kinderen zijn waarvan de ouders dit wensen, kunnen ze dit meedelen aan de 
leerkracht en dan zal dit zeker gebeuren. 
 
7. Flyer springkastelen 
 
We vonden het niet gepast dat de kinderen een flyer voor de verhuur van springkastelen  
meekregen. Het is niet eerlijk ten opzichte van de andere ondernemers die dit ook 
zouden willen en afgewezen werden. Men zal hier rekening mee houden dat dit niet meer 
gebeurd. De leerkrachten waren heel enthousiast dat er een springkasteel op de 
speelplaats kon staan bij het begin van het schooljaar. Het thema was ‘We springen het 
nieuwe schooljaar in”. De firma bood een gratis springkasteel aan in ruil voor reclame 
met de flyers. 
 
8. Toezicht door middagmoeders 
 
Op dit moment zijn er 4 middagmoeders die toezicht komen houden op de speelplaats en 
refter. Zij komen 3 à 4 keer in de week. Kan er gevraagd worden voor een extra 
vrijwilliger? Wat gaan ze doen als er iemand ziek valt? Misschien dat er nog eens een 
oproep kan gedaan worden via de nieuwsbrief.  
 
 
 



 

 

 
9. Woord aan dhr. Directeur 
 

1. Korte terugblik op de start van het schooljaar/onthaal door collega’s en ouders 
 
Iets meer dan een maand aan de slag. Veel bereidwilligheid en begrip zowel langs de 
kant van de leerkrachten als langs de kant van de ouders. Heb de Leonardusschool 
tot hiertoe ervaren als een warme school  (zowel letterlijk als figuurlijk). Uiteraard is er 
een verschil tussen mijn vorige school en deze school (schoolgrootte, tradities en 
gewoontes, (verkeers)drukte,  
 
 

2. Hulp - afspraken op de verschillende grootouderfeesten 
Kleuters dorp  donderdag 27 – vrijdag 28 oktober telkens 2 blokken van 2 uren 
  Doorschuifsysteem met 3 activiteiten    
 
Kleuters wijkschool: do. 10 november 
 
Zijn er ouders die ons eventueel kunnen helpen als dat nodig zou zijn? 

 
 

3. Aandachtspunten/prioriteiten op school 2016-2017  
Kleuters: 
 Schrijfdans (verder uitgediept op pedagogische conferentie) 
 Bodymap (verder uitgediept op pedagogische conferentie) 
 Werken met het nieuwe programma Questi voor observaties ( 
 ZILL (nieuwe leerplan Katholiek Onderwijs Vlaanderen) 

 
 Lagere school: 

 Nieuw rapport- en zorgprogramma Questi 
 ZILL 

Voor Zill volgen we een traject mede uitgetekend door de pedagogische 
begeleiding (introductievergadering met het ganse team + 3 “leerplanacademies” 
met een kerngroep)  

  
4. Werken aan infrastructuur 

 Renovatie blok B – zou dit schooljaar opgestart worden zodra de goedkeuring van 
het subsidiedossier (Agion) rond is. 

 Turnzaal staat bovenaan op mijn “persoonlijk verlanglijstje”. Hiervoor worden er 
contacten gelegd met de sportdienst van Brecht om de mogelijkheid en 
haalbaarheid te onderzoeken een subsidiedossier in te dienen in het kader van de 
projectoproep van de Vlaamse regering “naschools openstellen van 
schoolsportinfrastructuur” 
 

5. Nieuwe website  
Nieuwe website tegen 1 januari. Graag ook input vanuit de ouderraad bij deze 
website. 

 
10. Rondvraag 
 
Geen punten. 
 



 

 

 
Volgende vergadering 
 

 Dinsdag 18/10 OR om 20.00 uur !!! OPEN VERGADERING !!!! Dit zal in de 
nieuwsbrief meegedeeld worden. 

 Maandag 30/01/2017 OR + ST om 20.00 uur 
 Dinsdag 30/05/2017 OR + ST om 20.00 uur 

 
 

Opgemaakt door Heidi Leenaerts 
Woensdag 28 september 2016 


