
 

 

 Verslag vergadering 30/05/2017 
 
Aanwezig:  Heidi, Greet, Patrick, Marleen, Sandra, Cathérine, Jessica, juf Katja, juf 

Heidi, Kelly (stagiair), Nathalie, Koen, Elga 
 

Verontschuldigd: Annelies, Leen, Hanne, Marijke 
Afwezig:  
 
1. Verwelkoming 
 
Cathérine zit vandaag haar laatste vergadering voor als voorzitter. Ze heeft dit bijna 14 
jaar met veel plezier gedaan. Vanwege de andere leden van de ouderraad en ook het hele 
schoolteam een dikke merci Cathérine voor je inzet. We gaan je missen! Daarom hebben 
wij vandaag een bloemetje bij om je te bedanken. 
 
2. Evaluatie: Speelgoedmarkt 22/04/2017 
 
Het was een toffe organisatie maar we hadden weinig kopers. Er werden veel spullen 
achtergelaten voor de school en die waren in een mum van tijd verdeeld over de klassen. 
Wat was er fout gelopen? Was het een slechte timing, geen behoefte om te kopen 
omdat de kinderen al veel hebben? Volgend jaar gaan we weer voor een garageverkoop 
 
3. Ontbijt 
 
Er zijn voorlopig 101 inschrijvingen. 
Perculator en bakplaat zijn ok. Greet gaat nakijken of er nog genoeg gasflessen zijn.  
Nathalie gaat aan Rein vragen of zij met de kindjes voor tafelversiering kunnen zorgen.  
Marleen gaat nog bij Jef Van Hoof (Mol) horen of de tafels & stoelen in orde zijn. 
 
4. Sponsoring loopfietsjes en evenwichtsparcours 
 
We zullen de loopfietsjes voor de wijkschool en evenwichtsparcours voor het dorp 
sponsoren. Koen gaat nog bekijken hoeveel budget er nog is om eind september begin 
oktober de tuin opnieuw aan te leggen. Dan kan het evenwichtsparcours ook gelegd 
worden. 
 
5. Nieuw bestuur 
 
Volgend schooljaar hebben we een nieuwe voorzitter, nl. Marleen Martens. Heidi 
Leenaerts blijft secretaris en nu zijn we nog op zoek naar een nieuwe penningmeester. 
Elga Pacquée gaat met Marijke Uitdewilligen eens bekijken wie dit op zich gaat nemen of 



 

 

dat ze dit beiden gaan doen. Van het moment dat dit geweten is, zullen we langs moeten 
gaan bij de bank om de statuten en volmachten te wijzigen. 
 
6. Drank schoolfeest 
 
Er werd ons opgemerkt dat er voor de allerkleinste kleuters geen rietjes waren met het 
schoolfeest. Omdat het niet gemakkelijk is voor hen om uit een groot glas te drinken 
zonder te morsen zou dit wel een hulpje zijn dat zeer gewaardeerd wordt. 
 
7. Baso-fiche 
 
Een Baso-fiche is geen officieel document dat door de scholen van het secundair 
gebruikt wordt. Om je kind in te schrijven in het secundair onderwijs is het attest 
basisonderwijs nodig. De ouders, kind en leerkracht vullen deze fiche in, maar het is niet 
echt duidelijk wat de mening van de leerkracht is. 
 
8. Regeling ziekte kind 
 
Ouders worden niet altijd verwittigd wanneer hun kind ziek is. Het is niet altijd 
gemakkelijk om in te schatten of het kind echt ziek is. Er zullen extra digitale 
thermometers aangekocht worden en wat sneller gebruikt worden.  
 
9. Derde leerjaar 
 
Voorlopig weten ze dat er 20 leerlingen gaan blijven in de school. Van 6 is nog niets 
geweten. Zolang men niet weet hoeveel leerlingen blijven is het moeilijk om een planning 
op te maken voor volgend schooljaar. 
 
Wat het 1ste leerjaar betreft zullen er 25 leerlingen zijn. (20 eigen leerlingen die van de 
kleuterklas komen, 4 leerlingen van de wijkschool en 1 nieuwe leerling) 
 
Men wil voor beide leerjaren een stabiele organisatie. Wat zeker is, is dat er geen halve 
leerkrachten zal komen in het 4de leerjaar maar 1 of 2 vaste leerkrachten, indien het 1 
klas blijft. Ze zijn het volop aan het bekijken. 
 
Gon begeleiding wordt afgeschaft, er zal extra ondersteuning van buiten de school 
komen. De ondersteuningsnetwerken weten nog niet hoe alles zal verlopen en ook weten 
vele leerkrachten nog niet wat er zal gebeuren op 1 september. 
 
Het Katholiek schoolgemeenschap gaat niet samenwerken met het Gemeente en 
Stedelijk onderwijs. 
 
10. Communicatie luizen/windpokken 
 
Windpokken moeten niet gemeld worden naar de ouders. 



 

 

Wat de luizen betreft wordt dit wel gedaan maar niet altijd duidelijk. In het 1ste 
leerjaar wordt gebruik gemaakt van een sticker in de agenda, maar dit is niet altijd heel 
duidelijk/zichtbaar. Ook de brieven blijven soms wat achter met de info. 
 
Is het mogelijk om eventueel met een mail-systeem te werken? Is ineens ook een 
besparing van papier. 
 
11. Kribbel Krabbel 
 
We hadden graag gehad dat alles binnen was op vrijdag 16/06 op de digitale stick. 
 
12. Data voor de nieuwe kalender 
 
Als we half augustus de data hebben dan is dit ok. 
 
13. Evaluatie voorbije schooljaar 
 
Het was een aangename, fijne samenwerking met leuke activiteiten. Ook met de nieuwe 
directeur is alles goed en vlot verlopen. 
 
14. Woordje van de directeur 

 
1. Het schoolfeest 

Korte terugblik 
Reacties van de ouders 
 

2. Prioriteiten voor het komende schooljaar 2017-2018 
KS -     Observaties noteren in het kleutervolgsysteem 
LS     -     zelfstandig werk : verticale lijn doorheen de lagere school 

- Op zoek naar een nieuwe wiskundemethode 
KS-LS -     Zill ‘ Zin in leven zin in leren’ = nieuw leerplanconcept met twee grote 

pijlers : persoonsgebonden en cultuurgebonden leerplandoelen 
met begeleiding vanuit de ped..begeleiding/in samenspraak met de andere 
scholen van de scholengemeenschap 
  

3. Praktische info 
 

 Werken aan blok B – zijn afgerond.  
Nieuw project : herstelling van dakgoten/daken – ofwel de gymzaal. 

 Maximumfactuur  KS  45 euro   LS  85 euro (is gebleven)  meerdaagse 
uitstappen 425 euro (+ 5 euro) 

 Dactylolessen op school (voorheen in parochiecentrum) 
 Schoolorganisatie: aan het plannen – rekening houdende met het aantal 

leerlingen per leerjaar, het verlofstelsel van de leerkrachten, ambten in de 
Scholengemeenschap, … en dit wordt eerst aan de leerkrachten meegedeeld 
vooraleer we daarover communiceren met de andere partners van onze school 
(ouders, kinderen,…)  

 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. 

 Meerdaagse uitstappen zijn goed verlopen. 
 
  

15. Rondvraag 
 
Guy Stoffelen had aan de directeur laten weten dat hij graag een quiz wil opstellen. We 
gaan dit bekijken of we dit volgend schooljaar gaan organiseren. 
 
 
 
 

Opgemaakt door Heidi Leenaerts 
Maandag 26 juni 2017 


