
 

 

 Verslag vergadering 30/01/2017 
 
Aanwezig:  Heidi, Greet, Annelies, Patrick, Marleen, Sandra, Cathérine, Hanne, 

Leen V.d.L, Nathalie, juf Heidi, juf Katja 
 

Verontschuldigd: Jessica, Koen 
Afwezig: Marijke 
 
1. Verwelkoming 
 
Voor iedereen nog een heel gelukkig Nieuwjaar.  
 
2. Wijziging leden OR 
 
Elga en Leen V.T. hebben laten weten dat ze een pauze gaan inlassen. 
Wendy en Annelise stoppen met de ouderraad. Ook Cathérine en Sandra stoppen na dit 
schooljaar met de ouderraad. Vermits Sandra stopt met de ouderraad dienen we  
vervanging te zoeken voor de schoolraad waar zij aan deelnam. 
 
3. Programma 2016-2017 
 

a) Vlaaienslag 
 
De vlaaienslag is heel goed verlopen. We hadden een mooie opbrengst. 
 

b) Kerstdrink 
 
Blijkbaar waren de kleuters en de kinderen van het 1ste leerjaar veel later toegekomen 
op de speelplaats.  Dit was wat verwarrend omdat er kinderen reeds een 2de portie 
chocomelk kwamen vragen terwijl de kleuters/1ste leerjaar nog niet geweest waren. Voor 
de rest was alles goed verlopen. 
 
Voor de veiligheid was er gewacht op het belsignaal. 
 
Volgend schooljaar zullen we de kleuters eerst chocomelk geven en nadien de kinderen 
van de lagere school. Zo kunnen de kleuters nadien naar hun speelplaats waar de 
leerkrachten een beter toezicht kunnen houden. 
 

c) Kribbel Krabbel 
 
Doordat juf Hilde (6A) de week voor de vakantie ziek was geweest, was er niets 
binnengebracht voor hun klas. Dit is wel een spijtige zaak. We hadden nochtans laten 



 

 

weten dat ze extra tijd kreeg om toch nog iets te maken. Cathérine heeft in hun naam 
dan nog snel iets geschreven. Voor de rest (buiten de vergissing van de datum) was het 
prima in orde. We hadden alles op tijd gekregen. 
 

d) Pannenkoekenbak 
 
Juf Katja gaat bij Rein horen of zij de wijk voor haar rekening wil nemen. 
 
De kleuters komen in 1 groep na de speeltijd (+/- 10.25 uur) 
De lagere school komt in 3 groepen vanaf 12.00 uur, telkens een half uur. Zo heeft de 
laatste beurt gedaan rond 13.30 uur. Genoeg tijd voor het vertrek van de stoet.  
 

e) Kinderfuif 
 
Deze zal doorgaan zaterdag 18 maart 2017. 
 
Voor de kleuters van 16.00 uur tot 18.00 uur, de lagere school van 18.00 uur tot 21.00 
uur. 
 
Sven Rombouts komt muziek draaien en zal zijn muziekinstallatie meebrengen. 
 
We hebben gevraagd of er per klas een top 10-lijst kan doorgegeven worden zodat we 
een idee hebben wat de kinderen graag horen. Graag hadden we deze tegen de 
krokusvakantie gehad. 
 
Er wordt een fotohoekje voorzien waar de leerlingen met verschillende attributen leuke 
foto’s kunnen maken. Het is de bedoeling dat deze de dag zelf worden geprojecteerd op 
een groot scherm. 
 
Omdat schminken veel tijd vraagt had men gedacht om glittertattoe’s te zetten bij 
diegene die dit willen. Omdat dit veel kost gaan ze op zoek naar gewone tattoe’s, 
sjablonen waar je met verf kan deppen. Dit wordt nog verder bekeken. 
 
De verzekering is in orde. 
 
Er zullen hot-dogs en soep verkocht worden. 
 
Waar gaan we de toog plaatsen?  
Men had gedacht dit ook in de turnzaal te zetten. Is dit niet te donker? 
Een tent buiten is koud maar dan kunnen de ouders in de hal.  
Zetten we een tent voor de turnzaal dan gaat de koude in de zaal wat ook niet 
aangenaam is om te zitten. 
Dit zullen we nog verder bekijken. De werken in blok B zijn dan ook van start gegaan. 
 
 



 

 

 
f)  Speelgoedmarkt 

 
De werkgroep gaat binnenkort bijeenkomen.  
 
Het is de bedoeling om de kinderen zelf speelgoed te laten verkopen. Dit alles op een 
standje in de school. 
 

g) Ontbijt  
 
Dit is nog veraf dus zullen we later bespreken. 
 
4. Financiële ondersteuning : project? 
 
De directie is op de hoogte van onze wil tot sponsoring van een nieuw project.  Dit 
project zal ons spoedig meegedeeld worden. 
 
5. Renovatie Blok B: hulp bij verhuis? 
 
Na de krokusvakantie wordt er gestart met het renoveren van Blok B. Wat wordt er 
allemaal vervangen? Elektriciteit, verlichting, plafonds, deuren. Ook de trapleuning moet 
verhoogd worden volgens de nieuwe normen. De klassen/gangen worden opnieuw 
geschilderd en er wordt sanitair voorzien in de kleuterklassen. 
 
Er wordt gestart met de bovenverdieping en nadien zal het gelijkvloers aan de beurt 
zijn. Op woensdag 22/02 gaan de klassen van het 1ste leerjaar, 2de leerjaar en de klas van 
meester Stijn verhuisd worden. Hierbij kan men nog extra hulp gebruiken. Indien er  
ouders zijn die om 13.00 uur mee kunnen komen helpen, mogen dit aan Sabine of de 
directeur laten weten. 
 
Juf Heidi en juf Liesbeth verhuizen samen naar de computerklas. Juf Kim verhuist met 
de klas naar de schrijfdansklas. Meester Stijn gaat in de klas tussen juf Tinne en juf 
Carine zitten. 
 
Als de bovenverdieping klaar is gaan de kleuters van juf Diane naar de klas van meester 
Stijn. Juf Hilde verhuist naar de refter van de lagere school. Juf Annabel gaat naar de 
kleuterrefter.   
 
Vermits de refters dan in gebruik zijn zullen alle leerlingen in hun klas eten. 
 
Tijdens de werken zal er ook een gedeelte van de speelplaats afgebakend worden om 
werkmateriaal te leggen. Dit zal zijn onder het afdak, naast het speelhuisje. 
 
Tegen Hemelvaart zouden dan alle werken afgerond zijn. 
 



 

 

 
6. Woordje van de directeur 
 
De directeur kon niet aanwezig zijn omdat hij naar een andere vergadering moest. 
 
12. Rondvraag 
 
Wat met het aantal instappers? Na de krokusvakantie komen er 6 kleuters bij wat op 
een totaal komt van 21 kleuters in beide klassen. Gaan er nog veel bijkomen? 
 
Volgende vergadering 
 

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

Opgemaakt door Heidi Leenaerts 
Woensdag 8 februari 2017 


