
 

 

  
Verslag vergadering 29/05/2018 

 

Aanwezig:  Annelies, Marleen, Heidi, Patrick, Marijke, Els, Nathalie, juf Heidi, Koen 

 

Verontschuldigd: Elga, Greet, Leen, Angie, Hanne, Davy, Jessica 

 

1. Garageverkoop 

 

Er werden 174 plannen verkocht. Reacties van deelnemers waren goed, toch waren er 

ook vragen ivm de verkeersregels die de bezoekers niet respecteren. Kunnen wij daar 

iets aan doen? Een A4 blad voor verboden te parkeren voor de geburen? We vrezen dat 

dit niet haalbaar gaat zijn. De opbrengst was €550! 

 

2. Ontbijt 

 

Vermits de leverancier van de chocomelk geen tafels en stoelen kan leveren hebben we 

beslist om het ontbijt dit jaar in het dorp te laten doorgaan, daar hebben we tafels en 

stoelen ter beschikking. 

Vermits de flyers al meegegeven zijn aan de leerlingen zullen we dit extra benadrukken 

in de nieuwsbrief en op onze grote flyers die we gaan uithangen in de school. 

 

3. Volgend schooljaar 

 

Op 30/08/2018 gaat het kijkmoment in de klassen door. Dan gaan wij een drankje 

aanbieden aan de ouders, leerlingen, … en zo wat reclame maken en hopelijk nog wat 

nieuwe leden bij te krijgen. 

We zullen dit ook aankondigen op de laatste nieuwsbrief zodat de ouders hiervan al op 

de hoogte zijn. 

Werkgroepje: Elga, Annelies, Els en Marijke. 

 

4. Woordje van de directeur 

 
1. Het schoolfeest 

Korte terugblik 
Reacties van de ouders 
 

2. Prioriteiten voor het komende schooljaar 2018-2019 
 
KS-LS -     Zill ‘ Zin in leven zin in leren’ = nieuw leerplanconcept met twee grote 

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



 

 

Vanaf 2de trimester intensief met de eigen school rond wiskunde 
Keuze nieuwe wiskundemethode is gevallen op wiskanjers. 
  

3. Praktische info 
 

 Schoolbestuur heeft gisteren de school bezocht. Er werd o.a. gekeken naar de 
toestand van de gebouwen. Volgend dossier zou sporthal/gymzaal zijn. Een 
concrete termijn werd nog niet afgesproken. 

 Maximumfactuur  KS  45 euro   LS  85 euro (is gebleven)  meerdaagse 
uitstappen 435 euro (+ 10 euro) 

 Dactylolessen op school (voorheen in parochiecentrum) 

 Volgend schooljaar opnieuw de cursus “leren/leren”. Op de voorbeeldbrief staat 
de ouderraad ook vermeld. Klopt dit? 

 Meerdaagse uitstappen 6de leerjaar is goed verlopen. 

 Computerlokaal ombouwen tot polyvalente ruimte. Vaste computers verhuizen 
naar de klassen. Er werd ondertussen een groot scherm geïnstalleerd. De 
technologie van dit scherm zal waarschijnlijk in de toekomst de huidige borden 
gaan vervangen. Op dit ogenblik zijn we ook chromebooks aan het uittesten. In 
onderwijsmiddens worden deze ingezet ter vervanging van laptops. 

 Speelplaats – met de kinderraad is er gevraagd om eerst een rustig hoekje aan te 
pakken. De plannen hiervoor worden verder besproken. Vraag kan de ouderraad 
voorzien in plantenbakken en banken om die ruimte wat af te bakenen 

 Het evenwichtsparcours wordt besteld en tegen 1 september geïnstalleerd. 

 Digitaal platform questi voor ouders (doorgeven van nieuwsbrieven, laatste 
nieuws, rapporten online bekijken,…) 

 Koelkast voor wijkschool ? 

 

 

5. Eindactiviteit ouderraad einde schooljaar 

 

Wat gaan we doen en wanneer? Annelies zal een doodle maken om te zien wanneer de 

meeste kunnen. We gaan deze keer naar het Schaliënhuis in Loenhout en achteraf 

zakken diegene die nog willen/kunnen af naar de Far West. 

 

6. Rondvraag 

 

Nieuwe website: de foto’s van september tot mei staan niet mee op de website. Kunnen 

deze er nog opgezet worden? 

 

Er komen 2 nieuwe basketpalen om aan de muur te bevestigen. Deze zullen op 

verschillende hoogtes gehangen worden. 

 

De kinderen die meelopen in de processie krijgen een zakje snoep. Leerlingen van de 

andere scholen kregen dit de dag zelf mee, terwijl de leerlingen van onze school dit veel 

later kregen. Hoe komt dit? Kan dit voor iedereen op hetzelfde moment gebeuren? 

 

Om ons duidelijk herkenbaar te maken tijdens onze activiteiten was er een voorstel om 

t-shirts of een batch te laten maken.  

 



 

 

Zou het mogelijk zijn om in het begin van het schooljaar van de juf/meester een email 

adres te bezorgen aan de ouders. Zo kunnen ouders die niet of heel weinig op school 

komen de juf contacteren bij vragen. 

 

Jessica en Hanne stoppen met de ouderraad. Hanne wil nog wel mee helpen indien we 

extra hulp kunnen gebruiken. Merci dames voor jullie inzet de afgelopen jaren!  

 

 

 

Opgemaakt door Heidi Leenaerts 

Zaterdag 09/06/2018 


