
Ouderraad 4 december 2018: verslag 
 

Aanwezige ouders: Elsie, Christelle, Sofie, Evelien, Firdevs, Karen 

Verontschuldigd: Anneleen, Marjolein, Björn 

Afwezig: Kristof, Myriam 

Aanwezigen schoolteam: Joeri, Astrid 

Decretale ouderraad 
 

• Ledenlijst 

De ledenlijst met contactgegevens wordt toegevoegd aan het verslag. 

• Spaghetti- en croquefestijn 14/12 

Er zijn alvast een 60-tal maaltijden meer besteld dan vorig jaar. De klas van juf Els zal m.a.w. zeker van 

pas komen. De klas van juf Lien wordt opnieuw een speelplek voor de kleinsten. Donderdag 13/12 

bereiden Christelle, Sofie en Karen tussen 14u30 en 17u al zoveel mogelijk voor: klaarzetten 

leraarskamer, refter (tafels, stoelen, versiering) en toog (of vrijdag afhankelijk van afspraken leerlingen 

bus), bestek in pochetjes steken, croques maken, sla kuisen en groenten snijden (tomaat, komkommer, 

wortelen) en eieren koken. 

Op vrijdag starten we om 13u met Anneleen, Christelle, Myriam, Sofie en Karen om alvast de klas van 

juf Astrid klaar te zetten. Tussen 13u30 en 15u30 komen ook Els Schoonjans en haar vriend helpen. De 

klassen van juf Silke en juf Els worden om 15u30 vrijgemaakt en klaargezet. Vanaf 16u kunnen de 

groenten op de borden gelegd worden. 

Er worden voor vrijdag stagiaires voorzien zodat de leerkrachten die deel uitmaken van de werkgroep 

indien nodig even hun klas kunnen verlaten. We hopen dit door onze hulp tot een minimum te 

beperken.  

Karen tracht zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de tombola, het schoolteam heeft reeds 

prijzen verzamelt. 

Karen bezorgt zo snel mogelijk een werkplanning voor de avond zelf aan juf Astrid. 

 

• Carnaval 2019 

Kindercarnaval 

Op basis van onze ervaringen van vorig jaar formuleren we onderstaande voorstellen aan de 

werkgroep: 

• indien er hulp van ouders nuttig is stellen we voor om vanaf begin januari bijv. elke 

woensdagnamiddag samen te komen; 

• bij het ontwerp van de kostuums rekening houden met het draagcomfort: goed over winterjas, 

bestand tegen regen, mee kunnen zitten; 

• meer oefenmomenten inlassen voor de leerlingen; 

• begeleidende ouders langs zijkant en neutraal verkleed (bijv. werkoveral), leerlingen centraal 

met afbakeningslinten tussen elke klas; 

• leden ouderraad trekken praalwagen, groep en versterker via Jimmy (papa Lana 2b). 

 



Carnaval op maandag: 

• briefing leerkrachten door politie; 

• volgorde klassen hetzelfde als vorig jaar: 1ste graad, 2de graad, 3de kk, 2de kk, 1ste kk, peuters, 6de 

jl (kunnen buggy’s duwen), 5de lj; 

• scheiding tussen klassen, bijv. d.m.v. een bezemsteel; 

• communicatie aan ouders: ouders blijven uit de stoet en halen geen leerlingen uit de stoet 

zonder akkoord van de klasleerkracht. 

Karen vraagt na bij Dorien (politie) of aanvraag in orde is en of zij nog zaken zou aanpassen. 

Ouderraad zorgt voor fluohesjes voor alle begeleiders (aan zijkant en buggy duwers). 

Graag tegen volgende vergadering duidelijkheid m.b.t. de verwachte traktatie vanuit de ouderraad. 

Feitelijke ouderraad 
 

• Financieel verslag schooljaar 2017-2018 

Dankzij de bloembollenverkoop, de aperitief op het spaghettifestijn, de tombola op het wafelfeest en 

de sponsorloop konden we 3470 EUR ophalen. Daar tegenover stonden voor 520 EUR kosten waarvan 

de onthaalrecepties, het materiaal voor de study buddy’s en de drinkbussen de voornaamste waren. 

We mogen vorig schooljaar dus afsluiten met een positief resultaat van 2950 EUR. 

De directie vraagt of we bereid zijn te investeren in de inrichting van de speelplaatsen zodra de 

nieuwbouw gerealiseerd is.  Ideaal is een speelplaats met zoveel mogelijk natuur en uitdaging. Karen 

zoekt alvast uit of er subsidiemogelijkheden zijn (provincie, OVSG, ..). 

 

• Afhandeling punten vorige vergadering 

Daar de directie vorige vergadering afwezig was komen we nog even terug op: 

• briefje hergebruik turn t-shirts: Karen geeft dit alvast door aan Evelien voor volgend jaar; 

• we besluiten geen fluohesjes of rugzakjes met het logo van de school voor verkoop aan te 

bieden maar voorzien de mogelijkheid om ze eveneens terug binnen te brengen; wat de 

fluohesjes betreft zien we een oplossing in het voorzien van fluohesjes per klas; 

• we vragen de directie om de verantwoordelijken voor de recepties n.a.v. communie en 

lentefeest (Els en Silke) voor te stellen samen te zitten om zo de kosten te rationaliseren. 

 

• Varia 

Naar aanleiding van de nieuwe afspraken rond het ophalen van de kleuters wordt er gevraagd of ook 

het afsluiten van de schooldag bij de leerlingen van het lager gestructureerder kan verlopen.  De 

directie neemt dit mee naar de leerkrachten. 

Er wordt gevraagd of de mogelijkheid bestaat om de opvang ’s avonds ook na 17u te voorzien.  De 

directie kan hier momenteel niet op ingaan aangezien dit een bijkomende belasting van de 

leerkrachten zou betekenen. 

Om het risico op het vergeten van zwemkleding te verminderen stellen we voor dat elke leerkracht 

zowel een lessen- als zwemrooster meegeeft. Nu wordt “morgen zwemmen” immers enkel via een 

kruisje in de agenda aangekondigd. 

 

Volgende vergadering donderdag 31 januari 2019 
  


