
Ouderraad 30 augustus: verslag 
 

Aanwezige ouders: Elsie, Christelle, Sofie, Karen 

Verontschuldigd: Anneleen, Evelien, Kristof 

Afwezig: Björn, Firdevs, Marjolein, Peggy N 

Aanwezigen schoolteam: Joeri, Ann, Tiemen 

Kurt zal geen deel meer uitmaken van de ouderraad aangezien hij geen kinderen meer heeft op onze 

school.  Peggy J. stopt haar engagement zowel bij de ouderraad als de schilouders, dit om persoonlijke 

redenen.  

Decretale ouderraad 
 

• Mandaten ouderraad 

Ons mandaat loopt tot eind september, op de volgende vergadering wordt de ouderraad opnieuw 

samengesteld voor het schooljaar 2018-2019.  

• Vergaderkalender dit schooljaar 

Na overleg met de directie en rekening houdend met ieders agenda’s, legden we volgende 

vergadermomenten vast voor dit schooljaar: do 27/09, di 06/11, di 04/12, do 31/01, do 14/03, di 

23/04, di 14/05 en di 11/06. 

• Promotie ouderraad 

Vorige vergadering hadden we beslist om bij de onthaalmomenten rond te gaan in de klassen.  We 

besluiten echter om een kort promo-woordje te houden tijdens de onthaalrecepties. 

We proberen vanaf dit schooljaar ook grootouders te betrekken, bijvoorbeeld als ondersteuning in de 

leestuin voor leerlingen 2de en 3de leerjaar. 

Het document helpende handen wordt aangepast en wordt rond 20/09 verspreid in de boekentassen. 

• Hergebruik turn T-shirts 

We stellen voor om op het briefje “turn T-shirt” toe te voegen dat exemplaren in goede staat die te 

klein geworden zijn, mogen binnengebracht worden. Deze kunnen door de directie worden uitgedeeld 

aan gezinnen met een Uitpas aan kansentarief. 

Feitelijke ouderraad 
 

• Oog voor lekkers 

Er werden drinkbekers aangekocht (35,60 EUR voor 240 stuks) voor de verdeling van melk. We gaan 

op zoek naar een sponsor voor de weken dat er geen melksubsidies zijn. Sofie en Christelle engageren 

zich voor de verdeling van de melk. 

• Drinkbussen 

Er werden 50 nieuwe drinkbussen aangekocht.  Juf Astrid heeft er al 34 beletterd voor nieuwe 

leerlingen. Zij zal ze ook aan de klasleerkrachten bezorgen. Karen krijgt van het secretariaat nog een 

update nieuwe leerlingen en werkt dit samen met Astrid af. 

 



• Onthaalrecepties 

Door een foutje op de Faceboekpagina zullen beide recepties doorgaan voor het klasmoment. 

Receptie kleuters zaterdag 01/09: 10u-10u30 

Receptie lager maandag 03/09: 14u-14u30 

Zowel de directie als Karen brengen partytafels en hoezen mee. Deze van de stad waren immers niet 

meer beschikbaar. Al het andere materiaal is aanwezig op school. Karen doet vooraf de inkopen zodat 

we koffie, thee, water, water met framboos, water met citroen, wortel en selder met humus, 

snoeptomaatjes, notenmix, toastje plattekaas en radijs, toastje geitenkaas met confituur, komkommer 

met forel en fruitsla kunnen aanbieden. 

We proberen met zoveel mogelijk leden op beide recepties aanwezig te zijn. 

 

• Appelverkoop herfst 

We stellen juf Jolien voor om met het 5de leerjaar een bedrijfsbezoek + appelpluk op het bedrijf van 

Luc Billens in Gooik in te plannen. Aangezien de activiteit als MOS activiteit beschouwd wordt, is het 

vervoer met een lijnbus gratis.  Het bedrijf is bereikbaar via bus 153 (station Ninove), de rit duurt 24 

min. 

We trachten zoveel mogelijk ouders mee te nemen om appels te plukken. 

Juf Sandra en juf Nathalie stellen we voor om met hun leerlingen appels in de wijk te verkopen. Voor 

de ouders zouden we werken met een voorverkoop. 

Karen werkt dit verder uit met de betrokken leerkrachten.  De directie en zorg bieden ondersteuning 

aan de klasleerkrachten. 

 

• Sportsnack 

De sportsnack werd positief geëvalueerd.  De Sportdienst neemt eind september contact op om het 

verderzetten van het project te bespreken. Directie en Karen houden elkaar op de hoogte. 

 

• Verkeersveiligheid 

De zebrapaden en snelheidsremmers werden nog steeds niet geplaatst. Karen stuurt haar vraag naar 

opvolging door aan de Burgemeester en Schepen van Onderwijs. 

 

• Verven tuinhuis 

Deze vakantie werd het tuinhuis voorzien van een laagje beits ter bescherming van het hout, kostprijs 

beits 30 EUR. 

 

Volgende vergadering donderdag 27 september. 
 


