
Ouderraad 13 juni 2017 verslag 
 

Aanwezigen ouders: Elsie, Christelle, Peggy, Evelien, Sofie, Karen 

Aanwezigen schoolteam: Joeri, Els, Veerle 

Verontschuldigd: Marjolein, Kurt, Dorien 

 

• Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Feitelijke vereniging 

• Schoolfeest 24/06 

Na het weekend wordt doorgegeven hoeveel inschrijvingen er zijn voor de wandelingen. 

De fruitstand van de ouderraad wordt bemand van 12u30 tot 16u. We overleggen nog via mail wie 

welke uren voor z’n rekening neemt. De school voorziet tafel / stoelen / parasol. Wij zorgen voor het 

fruit, de kost wordt gedragen door de school. 

Mien staat in voor de stand van koffie en taart. Zij kan altijd hulp vragen indien nodig. 

• Onthaaldag 

Onthaalmoment kleuters: donderdag 31/08: 16u30 receptie ouderraad, 17u-18u klas, kleuters 
worden mee uitgenodigd. 

Infomoment lager: vrijdag 1/9: 14u receptie ouderraad, 14u30-15u30 klas, leerlingen worden 
opgevangen op de speelplaats terwijl de ouders in de klas zijn. 

• Drinkbussen 

Er werden reeds 70 drinkbussen beletterd van leerlingen die hun ‘oude’ wensten te vervangen.  Er 
werden er nog 30 bijbesteld.  Astrid zit aan een kost van ongeveer 12 EUR.  

De mogelijkheid om drinkbussen aan te kopen aan 3 EUR blijft. Zodra onze aankoopprijs stijgt, laten 
we iets weten. Nieuwe leerlingen krijgen er één cadeau. 

We besluiten de overschot aan drinkbussen van de watergroep (max 10 stuks) niet meer te 
beletteren en uit te delen maar als geschenk te gebruiken bij een tombola. 

• Fluo hesjes / t- shirts KOOGO 

We besluiten 10 fluo-hesjes aan te kopen bij Steenhout aan 4 EUR /stuk.  Astrid had voor de 
belettering (logo school + helpende handen) de prijs geschat op 7 EUR.  We kijken na of dit 
goedkoper kan en bestellen ze. 

De T shirts van KOOGO beletteren we voorlopig niet (kostprijs 4 à 5 EUR / stuk).  

 



Decretale ouderraad 
 

• Beveiliging schoolterrein 

In overleg met, en op kosten van de stad komt er hopelijk rond heel het schooldomein een hoge 

omheining. Ook de mogelijkheid voor drie extra camera’s en een alarminstallatie worden bekeken. 

De hagen zouden lager worden gesnoeid. 

• Schoolraad  

Karen sprak zowel de opa van Ilias en Nissa als Daan Van Coppen aan. Enkel Daan gaf aan het te 
willen doen. Onder meer omdat hij in de wijk woont en monitor is op de Speelpleinwerking besluiten 
we hem als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap voor te dragen als kandidaat.  O.i. zijn er 
geen onverenigbaarheden. 

• Communicatie school 

De communicatie rond de waterspelletjes bij het warme weer werden enkel via facebook verspreid 

omdat het last-minute beslist werd.  Het schoolteam tracht bij elk facebookbericht ook Kurt te 

vragen de informatie op de website te plaatsen. Ook het infobord wordt zo vaak als mogelijk als 

communicatiekanaal gebruikt.  Vanaf september zal er voor de leerjaren een bijkomend 

communicatiemiddel via internet beschikbaar zijn. 

• Knuffelzone 

Vanuit SOS Kinderdorpen kwamen er drie vragen om te polsen naar het gebruik van deze zone. 

Zien jullie een vlotter verloop in het dagelijkse afscheid nemen? Maw, heeft de zone een toegevoegd 
effect? 
Hoe zijn de reacties van de ouders? 
Hebben jullie nood aan extra ondersteuning vanuit SOS Kinderdorpen om de zone te activeren?    
  
We besluiten dat het ideaal zou zijn mocht er dagelijks extra toezicht zijn zodat de poort volledig 
open kan staan.  De poort telkens sluiten houdt veel ouders aan de buitenkant van het 
schooldomein.  Het schoolteam denkt aan een promotiefilmpje.  We contacteren SOS Kinderdorpen 
om met hen te overleggen. 
  

• Veiligheid schoolomgeving 
 
Regelmatig staat een auto van de stadsdiensten geparkeerd op de verkeersdrempel.  Het schoolteam 
kan hier niet veel tegen doen.  
We informeren bij de politie wat de stand van zaken is aangaande de zebrapaden.  Idealiter zouden 
die er tegen 1 september zijn.  
 

• Kleuterproclamatie en uitzwaai 6 de leerjaar 
 
Vorig schooljaar werd de ouderraad hierop last minute uitgenodigd. Er wordt bij de leerkrachten 
nagevraagd of het ook dit jaar de bedoeling is dat we erbij zijn. 
 

• Vastleggen klusjesdagen grote vakantie 

Er wordt verder geïnformeerd naar wat er allemaal moet gebeuren. Voorlopig staat het schilderen 
van het tuinhuis, het versterken van de omheining van de geiten en ev. het blotevoetenpad op het 
lijstje. Karen overlegt met Lien.  



• Vergaderagenda volgend schooljaar 

Op basis van de personeelsvergaderingen, de activiteiten en Joeri z’n kalender maakt Karen een 
jaarplanning op. We plannen onze vergaderingen na deze van het personeel. 

Volgende vergaderingen 
 

Nog te bepalen 


