
 

 

  
Verslag vergadering 25/09/2017 

 
Aanwezig:  Heidi, Marleen, Annelies, Leen, Marijke, Elga, Angie, Koen, juf Heidi 

 
Verontschuldigd: Greet, Patrick, Nathalie, Hanne, Jessica 
 
1. Evaluatie voorstelling/koffie ouderraad op de info-avonden 
 
Als nieuwe ouder is het toegankelijker om de ouderraad te leren kennen. De ouderraad 
blijft een waardevol gegeven tussen ouder-leerkracht & school. 
Een idee was om op het einde van het schooljaar (laatste nieuwsbrief) de datum reeds 
bekend te maken. Ook kunnen we bij de info-momenten reeds reclame maken. 
Een probleem kan zijn dat de refter niet op de weg ligt, dat het voor sommige al laat is. 
Nu start de info-avond van de lagere school om 20.00 uur, misschien kan dit vroeger 
beginnen? Kunnen we de verwelkoming niet terug in de refter laten doorgaan? 
 
2. Acties voor dit schooljaar 
 

 Vlaaienslag 02/02/2018 
 
Op vraag van de school is er beslist om de vlaaienslag te verzetten naar een later 
tijdstip. Als we dit laten doorgaan in november dan liggen de acties kort op elkaar, zo is 
er de kalender, de bloembollenverkoop (Herfstfestijn) en dan de vlaaien. We hebben 
hier begrip voor en hebben daarom beslist om de verkoop van vlaaien te verzetten naar 
vrijdag 02/02/2018! 
 

 Kerstdrink 22/12/2017 
 
De school zal weer mee doen met de Music For Life actie. Kan dit mee geïntegreerd 
worden op dezelfde dag als de Kerstdrink. Tijdens de kerstdrink wil de ouderraad 
ondersteuning blijven geven, maar hoopt dan wel op wat meer duidelijkheid want 
organisatorisch was niet alles duidelijk. De helpers moesten alles nog bij elkaar zoeken. 
De werkgroep van de school zal dit bespreken. 
 

 Pannenkoekenbak 09/02/2018 
 
Dit is nog veraf en zal dus later verder bekeken worden. 
 

 Ouderfuif 24/02/2018 
 
We hebben dit jaar weer gekozen voor de ouderfuif.  



 

 

 
 Garageverkoop 25/03/2018 

 
Annelies heeft dit reeds bekendgemaakt op verschillende websites. 
 

 Ontbijt 03/06/2018 
 
Dit zal ook door de werkgroep bekeken worden. We willen wel wat vereenvoudigen. 
 

 Kribbel-Krabbel 
 
Deze gaan we niet meer uitbrengen.  
 

 Verkeer 
 
Het parkeergedrag van ouders aan de overkant van de school bij Geysen, is daar iets aan 
te doen? We zullen dit aan Patrick en Greet doorgeven. Het is niet veilig voor de zwakke 
weggebruikers. 
 

 Tutti-Frutti 
 
Op dit moment weet de school nog niet of deze kan doorgaan. De scholen die in het 
verleden nog geen subsidies hebben gekregen krijgen dit schooljaar voorrang. Hoe 
werkt dit nu eigenlijk? Voor 30 weken is er een budget van €0,30/kind/keer, wat komt 
op een €9,00/kind. 
Zonder subsidies komt dit op een totaal van €2700. De school hoopt op een subsidie van 
€3,00 en dan moet er nog €1800 bijgelegd worden. 
 
Zonder subsidies kan het misschien toch nog doorgaan maar dan voor een korte termijn. 
De ouderraad is bereid om meer bij te leggen dan anders. 
 
Ook moet de school een keuze maken voor wat ze subsidies willen ontvangen? Tussen 
fruit en schooldrank. 
 
3. Vereenvoudiging communicatie tussen de ouderraad en de schoolraad 
 
Kunnen we dit efficiënter aanpakken? 2 leden van de ouderraad zetelen ook in de 
schoolraad. De schoolraad is officieel en moet blijven, maar ook de ouderraad is 
belangrijk. Kunnen zij ons vertegenwoordigen op de schoolraad en omgekeerd?  
Zijn er toch nog extra vragen aan leerkracht/directeur dan kan er steeds gevraagd 
worden om onze vergadering bij te wonen. Heb je dringende vragen kan je steeds bij de 
leerkracht/directeur terecht.  
 
 
 



 

 

 
4. Opname financiën van de ouderraad in de schoolboekhouding 
 
Dit wordt nog verder bekeken. Begin oktober komt de boekhoudster naar school en gaat 
zij dit bekijken met Sabine. 
 
5. Woordje van de directeur 
 

 
1. Herfstfestijn i.p.v. grootouderfeest. 

- Werkgroep aan het werk  
      Zoektocht door de gangen / eet- en drankkraampjes 
- Bloembollenverkoop 

 
2. Aandachtspunten op school 2017-2018 en verder 

Kleuters: 
 Zill traject (kennis maken en verkennen van het nieuwe leerplan) 

Het nieuwe leerplan werd goedgekeurd door de inspectie op donderdag 28 
september en wordt officieel verplicht vanaf 1 sept. 2020 (meer info op de website  
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen 
 

 Observeren –registreren  : afspraken over het registreren van de observatie in 
Questi (kleutervolgsysteem) 
 

 Lagere school: 
 Zill traject (zie info bij kleuters) 
 Op zoek naar een nieuwe methode wiskunde 

 
3. Werken aan infrastructuur 

 Heraanleg van de tuin 
 Wachten op afronding dossier B-blok om nieuw dossier (gymzaal) te kunnen 

opstarten. 
 Werk maken van een nieuwe website. 

 
4. Nieuws uit de  (wijk)school 

 
-Leuke start (piloot/vliegtuig) 
-Nieuwe leerkrachten (Juf Angie/Juf Kelly – TADD; interim voor juf Sandrien (Ann) 
en juf. Carine (Marlissa) 
-Wijkschool lichte heropleving van het aantal kinderen/leuk kermisfeest. 
 

 
5. Rondvraag 

 
 Studie na school. Zou dit kunnen doorgaan? Stekelbees geeft geen begeleiding bij 

huiswerk. Dit is jammer voor die kinderen die laat thuis komen. De kinderen zijn vaak 
moe als ze thuiskomen. Kan huiswerk eventueel vroeger in de agenda worden gezet? 
Zo kan men beter inplannen. Wat als het huiswerk een keer niet gemaakt wordt. De 
huiswerkklas in de gemeenteschool wordt vergoed door de gemeente. Wie van onze 
leerkrachten is er bereidt om dit te doen? Moet er betaald worden en hoeveel? Een 
eerdere bevraging naar nood aan een huiswerkklas was bedroevend.  

 

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen


 

 

Is huiswerk echt nodig en helpt het de kinderen? Ouders mogen in de agenda schrijven 
dat het niet ging. Het doel is om leerhouding te krijgen vooral voor de hogere klassen.  
Er zal opnieuw een bevraging gedaan worden of er nood aan is. 

 
 Fietspooling. Is dit een optie. Heel vroeger is dit gestart geweest, maar weinig ouders 

willen die verantwoordelijkheid op zich nemen. We zullen dit aan de verkeersgroep 
doorgeven.  
 

 Tijdens de verbouwingen vorig schooljaar hebben de kleuters buiten gegeten onder de 
koepel. Heel veel kleuters waren hier enthousiast over. Kan dit terug opnieuw gedaan 
worden?  Het probleem hier is dat dit veel werk is om tafels en stoelen klaar te 
zetten.  

 
 
 
6. Data volgende vergaderingen 
 
Ma 27/11 OR (open vergadering) 
Ma 15/01 OR 
Ma 22/01 OR + ST 
Ma 12/03 OR 
Ma 14/05 OR 
Di 29/05 OR + ST 
 
Telkens om 20.00 uur in de refter van de lagere school. 
 
 
 
 
 

Opgemaakt door Heidi Leenaerts 
Woensdag 11 oktober 2017 


