
Verslag ouderraad 26 september 2017 
 

Aanwezigen ouders: Elsie, Christelle, Peggy J (tot 21u), Evelien, Sofie, Kurt, Björn, Firdevs, Peggy N, 

Kristof, Karen 

Verontschuldigd: Marjolein 

Aanwezigen schoolteam: Joeri, Els, Veerle 

• Samenstelling ouderraad en vastleggen functies 

Het huishoudelijk reglement wordt kort overlopen, de nieuwe ouders krijgen een kopie meer. 

Stephanie en Dorien zijn er niet meer bij. De ledenlijst wordt geactualiseerd en bij het verslag 

gevoegd. Evelien is bereid de taak van penningmeester verder op zich te nemen en Karen blijft 

voorzitter.  Elsie noteert op de vergaderingen, Karen zorgt voor de verslagen. 

• Resultaat promobriefje 

We mogen alvast 4 nieuwe ouders verwelkomen op de ouderraad en ook om te helpen hebben zich 

mensen aangemeld.  Een overzicht staat op de ledenlijst. 

Feitelijke ouderraad 
 

• Evaluatie recepties 

colruyt 30/08 77,46 

colruyt 01/09 13,5 

verrekend  -14,56 

lidl  5,97 

sermant  58,44 

   

totaal  140,81 
 

Bij de kleuters was de opkomst zeer laag, bij het lager waren de leerkrachten over het algemeen 

tevreden.  Wanneer de infomomenten volgend schooljaar doorgaan wordt door het schoolteam 

besproken.  Wel wordt de receptie van de ouderraad als een meerwaarde gezien. 

Aandachtspunt: materiaal voor receptie vroeger aanvragen bij de stad, zodat de kost van Sermant 

voor het huren van materiaal wegvalt. 

• Bloembollenverkoop 

Karen is afgelopen vrijdag alle klassen afgegaan om het startsein van de verkoop te geven. Zoals ook 

op de folder staat moeten alle bestellingen ten laatste op maandag 9 oktober aan de 

klasleerkrachten bezorgd zijn. Karen zorgt nog voor een klein briefje ter herinnering. 

Karen haalt maandag 9 oktober alles op om de bestelling te plaatsen bij Van Acker. Op vrijdag 27 

oktober verdelen we de bloembollen. 

Peggy N gaat extra rond in de wijk achter de Brusselsesteenweg, Elsie doet de Denderhoutembaan. 

 

 

 



• Spaghetti en croquefestijn vrijdag 15/12 

Zoals reeds beslist verzorgen wij de receptie op het spaghetti- en croquefestijn.  

We besluiten om glühwein en warm appelsap te schenken samen met ofwel cava ofwel 

kerstbier(en). Peggy N vergelijkt tegen volgende vergadering prijzen.  

Iedereen kijkt na welk materiaal hij/zij ter beschikking heeft, Karen bevraagd de grote van de tent bij 

Jolien. Zij bestelde deze immers al, samen met partytafels incl hoezen.   

Peggy N is bereid muziek op een stick te zetten, met de witte draagbare radio kan deze afgespeeld 

worden in de receptietent. 

Vraag aan het schoolteam om ook de gezondere alternatieven voor limonade (appelsap en fristi) aan 

te bieden. 

• Oog voor lekkers 

De samenwerking met Carrefour loopt.  Toch diende de school nog een subsidieaanvraag in. Dit zou 

ons immers extra mogelijkheden geven. 

We besluiten extra potjes aan te kopen zodat elke leerling een plastieken potje kan gebruiken. Veerle 

zal 78 stuks aankopen bij Ikea (aanbieding 6 stuks voor 0,89 EUR).  Karen vraagt zowel bij Hema 

(vorige potjes) als bij Ikea de technische fiche op van de potjes, dit ifv eventuele controle 

voedselveiligheid. 

• Sponsorloop vrijdagnamiddag 15/06 

Er wordt aan het schoolteam gevraagd de datum voor de sponsorloop mee op te nemen in de 

kalenders van de school / klas.  We hopen immers dat zoveel mogelijk ouders komen supporteren. 

• Projectoproep Koning Boudewijnstichting 

We laten deze opportuniteit aan ons voorbijgaan. 

Decretale ouderraad 
 

• Voorleesweek 

Van 19 tot 27 november 2016 is het Voorleesweek van Iedereen Leest. Heb je een groot hart voor lezen 

en voorlezen? Zoek je een leuk project voor de voorleesweek? Heb je daarbij graag de hulp van ouders? 

Maakt je school graag kans op een mooi boekenpakket? Neem dan deel aan de De grote voorleesdag 

voor ouders op school (21-25 november), georganiseerd door KOOGO en de twee andere ouderkoepels. 

Verschillende leden van de ouderraad zijn alvast bereid om te komen voorlezen. De directie neemt 

het mee voor overleg met de leerkrachten.  

• Veiligheid schoolomgeving 

De veiligheid aan de schoolpoorten is enorm verbetert. Dit dankzij de aanwezigheid van de 

gemachtigde opzichters, het splitsen van de ingangen en het zebrapad bij de kleuters.  

In de grote vakantie dienden we als ouderraad bezwaar in tegen de vergunningsaanvraag van ODM 

nv vanuit onze bezorgdheid om de verkeersveiligheid.  Voorlopig is het gevaar geweken aangezien de 

nv haar aanvraag heeft ingetrokken. 

Het dossier dat de ouderraad bij de dienst mobiliteit indiende wordt op woensdag 27/09 besproken 

op de verkeerscommissie. 

http://voorlezen.be/
http://www.iedereenleest.be/
http://www.koogo.be/inspiratie/grote%20voorleesdag
http://www.koogo.be/inspiratie/grote%20voorleesdag


• Afspraken gebruik knuffelzone 

Karen vergat dit punt te bespreken, we komen hier later op terug. 

• Infobord kleuteruitgang 

De directie heeft hiervoor reeds budget gevraagd bij het stadsbestuur. 

• Study Buddy’s 

Een houten opstandje om een leerling extra rust te geven tijdens het werken in de klas. In aankoop 

zijn ze zeer duur, vandaar de vraag van het schoolteam of de ouderraad een mogelijkheid zit om deze 

met enkele handige ouders zelf te maken.  De directie stuurt de technische gegevens door en we 

bekijken de mogelijkheden. 

• Pilootproject onderwijs  

Evelien Van Hoorde (schoolopbouwwerker) en Brent Van Lierde ( integratieambtenaar) zijn het 

pilootproject komen voorstellen.  Meer informatie in het document in bijlage. We vragen om de 

toeleider (nieuwe die start vermoedelijk half oktober) met naam en foto kenbaar te maken via de 

informatiekanalen van de school en ook het project via de website/ facebook ruchtbaarheid te 

geven. 

Volgende vergaderingen 
 
Telkens om 20u op school: 
do 26/10 

di 21/11 

do 14/12 

di 30/01 

di 30/3 

di 24/04 

di 29/05 

di 19/06 

Activiteiten waartoe we ons dit jaar engageerden: 
 

Bloembollenverkoop oktober 

Receptie spaghetti- en croquefestijn vrijdag 15 december (17u-22u) 

Tombola op wafelfeest zaterdag 24 maart (14u-20u) 

Sponsorloop vrijdag 15 juni (13u10-15u30) 

 


