
 

 

  
Verslag vergadering 22/01/2018 

 
Aanwezig:  Annelies, Marleen, Heidi, Patrick, Marijke, Greet, Els, Davy, Leen, Jessica, 

Angie, juf Heidi, Koen 
 

Verontschuldigd: Nathalie, Hanne, Elga 
 
1. Vlaaienslag 
 
Helpers de dag zelf: Marijke, Elga, Leen, Heidi, Marie-Paule. Hanne hangt af of ze moet 
werken. Jessica komt ook helpen om de flyers van de garageverkoop op de dozen te 
kleven. Zo maken we al wat reclame voor deze activiteit. 
Leen heeft 4 plooitafels die we mogen gebruiken. De school heeft er ook 4, dus gaan we 
zeker toekomen. Deze zullen we donderdag avond klaarzetten.  
 
2. Pannenkoekenbak 
 
Deeg maken: donderdag 8/02 om 19.30 : Marleen, Paulien, Davy, Els, Greet, Leen. 
Materiaal: short, klopper, mengkom. 
Bakplaat: Heidi zorgt dat deze klaarstaat. Karton niet vergeten. 
Gasflessen: Greet gaat nakijken wat er nog staat. 
Helpers vrijdag 9/02: Annelies, Elga, Marijke, Els, Leen, Els Donckers, Tinne 
Verstappen, mama Patrick. Ben (echtgenoot Annelise Vermeulen) Is nog niet bevestigd. 
Materiaal: pan, potten, schep om om te draaien. 
 
We gaan dit jaar een nieuw recept uitproberen. Marleen zorgt voor een 
boodschappenlijst. Leen gaat alles ophalen. De emmers staan nog bij Catherine, Marleen 
gaat deze ophalen. We gaan eens horen bij frituur ’t Keteltje of zij geen emmers 
hebben die we kunnen gebruiken. 
 
De kleuters komen om 10.30, na de speeltijd eten. De lagere school om 12.00 uur. De 
carnavalstoet vertrekt omstreeks 13.30 uur. 
 
3. Ouderfuif 24/02/2018 
 
Dit is onze 3de editie en hopelijk wordt het een succes! Alles is in volle voorbereiding om 
flyers, affiches en kaarten op tijd klaar te hebben. Er komen 2 verkoopmomenten in de 
school, op woe 21/02 van 11.00 – 12.00 en op vrij 23/02 van 15.00 – 16.00. 
 
 
 



 

 

4. Garageverkoop 25/03/2018 
 
Inschrijvingen kunnen gebeuren via Facebook, email ouderraad en via de school zelf. 
Men gaat contact opnemen met De Kar om de overgebleven spullen te mogen brengen. 
 
 
5. Punten uit onze vorige vergadering om te bespreken met de school 
 

- Kerstdrink 
o Dit was een groter succes dan de afgelopen jaren, vooral omdat de 

kleuters nu afgehaald moesten worden onder het afdak van de speelplaats 
van de lagere school. Zo komen de ouders langs het drankstandje. 

- Communicatie 
o De communicatie verloopt nog steeds niet zo vlot. Zo moesten er ouders 

via de nieuwsbrief vernemen dat juf Sandrien 4/5 ging werken terwijl er 
net oudercontacten geweest waren. Ouders hadden dit graag wat vroeger 
vernomen zodat ze hun kinderen ook konden inlichten. 

- Telefoon voor na-opvang te bereiken 
o Het komt al eens voor dat een ouder de school probeert te bereiken 

omdat ze niet op tijd gaat zijn voor hun kind op te halen bij de na-opvang, 
en dat ze niemand kan bereiken. Is het misschien mogelijk om een 
telefoon bij Karine te leggen zodat men haar altijd kan bereiken? Koen 
gaat dit bekijken om een gsm te voorzien. Die telefoonnummer zal dan op 
de website gezet worden. 

 
6. Woordje van de directeur 
 
 

1. Begroting 2018 
 
-Aanpak van het computerlokaal 
Ombouwen tot een polyvalente ruimte met aandacht voor: 
*computergebruik (vast computers vervangen door laptops) 
*interactief ICT-bord (type touch screen) 
*klasactiviteiten (grotere groepen)-naschools gebruik (typlessen) 
*vergaderactiviteiten 
 Aankopen die moeten gedaan worden : meubilair (tafels, 
 stoelen), laptops, interactief bord,… 
 Lokaal moet worden opgefrist (schilderwerken) 
 
-Aankoop nieuw wiskundemethode 
-Speelplaats lagere school 



 

 

Onderwerp is reeds ter sprake gekomen in de kinderraad.  
4 uitgangspunten : wat meer uitdaging, wat meer groen, plaats 
om te ontmoeten en tot rust te komen, veiligheid (aandacht voor 
ondergrond) en overzicht 
 
*Voorlopig ontwerp met 3 zones : speelzone (voetbalveld, 
speeltuig), ontmoetingszone (pleinplakkers-
gezelschapsspelletjes, podium), rustige zone met bankjes, “open 
huisje” 
 
Personeel verder mee betrekken (via pv.) – maar ook ouders en 
kinderen- meer info vergadering 3de trimester 
 
Meerjarenplanning – stapsgewijze aanpak 
 

2. Pedagogisch-didactische activiteiten 
 
*Introductie van Zill loopt verder; 1 ped. studiedag achter de 
rug… de volgende is op woe. 31 januari (Gooreind); verder 
wordt Zill ook stapje voor stapje geïntroduceerd op de pv.’s via 
de Zilltrekkers. Voorlopig is er binnen de scholengemeenschap 
gekozen om als startdatum 1 sept. 2019 te nemen. 
 
*Voorstelling van verschillende wiskundemethodes is gebeurd. 
Volgende stap is om de presentexemplaren per leerjaar te 
bekijken a.d.h.v. een kijkwijzer. 
 
*Sociale vaardigheden :  
 
eind december samen gekomen met de kinderen om van elkaar 
te horen wat er rond sociale vaardigheden in de klas gedaan is. 
Werken met nieuwe methode: Onze klas ons team 
 

Het lessenpakket ‘Onze klas, ons team’ is een totaalaanpak met concrete materialen voor 
leerkrachten om een positieve groepsvorming te stimuleren. Op basis van ervaringen en 
kennis die de kinderen opdoen in de klas, verwerven ze gaandeweg inzichten, 
vaardigheden en een juiste attitude ten aanzien van zichzelf en de klasgroep. 
Per leerjaar bestaat het pakket uit 9 thema’s die doelgericht uitgewerkt zijn op maat van die 
specifieke doelgroep. Op basis van deze thema’s wordt het hele schooljaar door gewerkt 
aan: 



 

 

• samenwerken, respect tonen voor elkaar, afspraken maken, vertrouwen in de groep; 
• gevoelens; 
• groepsdynamiek; 
• leren omgaan met verschillen; 
• effectief communiceren; 
• herkennen van pesten; 
• signaleren en bespreekbaar maken van pesten; 
• verwerven van inzicht in de rol van de groep bij het in stand houden van pesten en andere 
groepsproblemen; 
• oplossen van conflicten en pestsituaties (als groep en individueel). 

 
Introductie van de zorgenvriendjes: 
 

 Kiko en Flo en de zorgenvriendjes 
 
Op de speelplaats gebeurt veel. Leuke dingen, minder leuke dingen.  
Soms is het moeilijk om onder woorden te brengen, maar is het toch belangrijk 
wat juffen en meesters dit wel weten.  
Daarom willen we starten met de zorgenvriendjes.  
Per graad hebben we een zorgenvriendje. 
3de graad -> in de gang van meester Joeri 
2de graad -> in de gang van juf Tinne 
1ste graad -> in de gang van de eerste graad  
 
Bij elk zorgenvriendje hangen briefjes, deze kunnen misschien ook in de klas een 
plekje krijgen.  
Op deze briefjes schrijven de leerlingen hun zorgen over de speelplaats uit. 
Dit kan van alles zijn: zorgen over wat er op de speelplaats gebeurt, ideetjes 
voor een leukere speelplaats, … 
Kan over alles gaan waar ze zich zorgen over maken. 
De leerlingen kiezen zelf of ze hun naam op het briefje schrijven.  
Als ze hierover graag een gesprekje hebben met de juf of de meester, schrijven 
ze best wel hun naam op.  
De juffen en meesters (Tinne, Joeri, Liesbeth) kijken de zorgenvriendjes 
wekelijks na en bekijken hoe de zorgen aangepakt kunnen worden en welke 
stappen ondernomen moeten worden.   
 
We vragen om allemaal op een respectvolle manier om te gaan met de 
zorgenvriendjes. 
 

 
 
 



 

 

3. Feesten 
 
*Jaarlijkse carnavalstoet gaat weer door op vrijdag 9 februari 
*Voorbereidingen schoolfeest zijn gestart : thema “het foute 
feest” (schlagerfestival) 
 

 
7. Rondvraag 
 

 Hoe gaat de instapklas evolueren? Nu 21 kinderen, dit gaat op het einde van het 
schooljaar ongeveer 35 kinderen zijn. 

 Computerlessen. Deze gaan nu 1keer per 2 maanden door. Vroeger was dit 
frequenter. Jan (ict) is enkel woensdag voormiddag op school. Er wordt nu wel 
meer computer in de klas zelf gegeven door de leerkrachten. 

 Techniekdag voor de kleuters was heel leuk geweest. Kinderen waren enthousiast. 
 Fuif: ouders kunnen een verlanglijstje opmaken en terugbezorgen aan de school. 

Juf Heidi gaat een doos maken/versieren waar deze lijstjes ingestopt kunnen 
worden. 

 
 
 

Opgemaakt door Heidi Leenaerts 
Zaterdag 10/02/2018 


