
Ouderraad 31 januari 2019: verslag 
 

Aanwezige ouders: Elsie, Christelle, Kristof, Sofie, Firdevs, Ilse, Karen 

Verontschuldigd: Myriam, Evelien, Anneleen 

Afwezig: Marjolein, Björn 

Aanwezigen schoolteam: Joeri, Lieselotte 

Decretale ouderraad 
 

• Verwelkoming nieuw lid 

Ilse, mama van Mil en Mauro wil zich graag engageren in de ouderraad en wil helpen waar ze kan.  De 

huishoudelijke reglementen worden meegegeven.  

Karen vraagt Kurt om de ledenlijst op de website aan te passen en de verouderde foto te verwijderen. 

 

• Evaluatie Spaghetti- en croquefestijn 14/12 

We werden het slachtoffer van ons eigen succes: binnen de voorziene tijdspanne teveel bezoekers 

voor de bestaande infrastructuur. Op elk domein liepen we vast: te weinig plaats om mensen te laten 

zitten, geen geschikte keuken om zoveel maaltijden te bereiden, geen praktische toog en geen 

comfortabele accommodatie voor de afwas. Het schoolteam is op dit moment dan ook niet geneigd 

om het festijn in de toekomst nog te laten doorgaan. Een aanpassing van het concept naar een avond 

met een hapje uit het vuistje is misschien wel haalbaar. Deze vorm nodigt ook meer uit tot sociale 

interactie tussen leerkrachten en ouders en tussen ouders onderling. De opbrengst van het festijn 

wordt aangewend om reguliere kosten van de school te betalen. 

 

• Carnaval 2019 

Op woensdag 13, 20 en 27 februari wordt er in de namiddag onder begeleiding van de werkgroep 

gewerkt aan de kostuums. We verspreiden nog een briefje voor extra hulp. Sofie en Ilse kunnen 

eventueel ook om maandag (tot 14u40) en vrijdag (vanaf 10u35) verder werken in de zaal. Juf 

Lieselotte vraagt na of zij met haar leerlingen collega’s kan ondersteunen bij het maken van de 

kostuums voor de leerlingen. 

Firdevs, Kristof, Ilse, Christelle, Yves, Sofie, Karen, Kjell, Bryan, Branco en Brandon lopen mee op 

kindercarnaval 9/3. Sofie, Elsie en Christelle bekijken de mogelijkheden voor onze kostuums (thema 

veiligheid bouwwerf).  Elke ouder draagt de kost van het eigen kostuum.  

Voor carnaval op maandag 11/3 bekijkt Karen met Evelien het briefje voor de ouders en met Astrid dit 

voor de buggy’s. Hopelijk worden we opnieuw begeleid door Dorien van de lokale politie.  We stellen 

voor dezelfde volgorde als vorig jaar te hanteren en Karen vraagt na bij Björn Vinck of hij met de wagen 

achter de stoet wil rijden. We vragen de politie een briefing te geven voor de leerkrachten (meester 

Joeri zal niet aanwezig zijn) en begeleidende ouders om 13u10. De ouderraad voorziet 10 fluohesjes 

voor begeleidende ouders. Na de stoet trakteert de ouderraad, Karen bespreekt dit met meester 

Tiemen. 

We kregen melding dat de witte verf (gebruikte primer) niet bij iedereen uit de kledij ging.  Hopelijk 

kan dit volgend jaar vermeden worden. 

 



• Oog voor lekkers 

Karen stelt een briefje op voor de gezinsoudsten om nieuwe ouders te werven om te helpen op 

woensdag. 

De melk op maandag blijft heel moeizaam verlopen. Meester Joeri bespreekt het engagement op de 

eerstvolgende personeelsvergadering. Karen bezorgt hem de opgestelde achtergrondinformatie. 

 

• Sportsnack  

Op 23/4, 30/04, 14/05 en 31/05 organiseert de Sportdienst opnieuw een sportsnack voor leerlingen 

van het 3de, 4de en 5de leerjaar. Op woensdag 03/04 voert Fanno hiervoor promotie in de klassen. Aan 

de betrokken klasleerkrachten wordt alvast gevraagd in de planning van toetsen e.d. rekening te 

houden met de sportsnacks. Firdevs bezorgt Karen de informatie van Infano vzw om er zeker van te 

zijn dat hun Sportplaneet niet overlapt met de sportsnacks. 

 

• Brandalarm 

Het brandalarm moet minstens twee maal per schooljaar getest worden. Het moment waarop dit 

gebeurt, is afhankelijk van de agenda van de dienst veiligheid van de stad. De directie begrijpt de 

bezorgdheid van ouders maar de leerlingen hebben maximaal vier minuten buiten gestaan. Er worden 

nog meer oefeningen gepland, o.a. over hoe te evacueren uit een bus.  
 

• Structuur ophalen leerlingen lager 

Dit werd binnen het schoolteam besproken. Zij besloten extra aandacht te hebben voor het samen 

met de leerlingen de klas te verlaten maar zagen niet direct andere mogelijkheden om alles 

gestructureerder te laten verlopen.  Het is immers een realiteit dat er vier stromen zijn: leerlingen die 

naar de bus moeten, zij die naar de kleuterspeelplaats moeten, leerlingen die op school blijven en 

leerlingen die onmiddellijk opgehaald worden. 

 

• Lessen- en zwemrooster  

Dit werd gevraagd aan alle klasleerkrachten. Aangezien het nog niet door elke leerkracht werd 

opgevolgd zorgt meester Joeri voor een herinnering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feitelijke ouderraad 
 

• Wafelfeest 22 en 23 maart 

Het schoolteam wijzigt enkele zaken t.o.v. vorig jaar om een vergelijkbare situatie als met het 

spaghetti- en croquefestijn te vermijden. De toog komt in de leraarskamer, wafels worden gebakken 

onder het afdak van de kleuters (met zeil langs zijkant), klas juf Astrid kan ook gebruikt worden, afwas 

blijft in de keuken. Stand van het fruit, vers ijs en mikado wordt bemand door schoolfamilie van 

meester Joeri. 

Karen vraagt na of fruit gesponsord kan worden, leden ouderraad voorzien zich er alvast op om 

zaterdagvoormiddag fruitsla te maken. 

Er wordt gevraagd om opnieuw een tombola te houden. Karen vraagt 4 manden bij Delhaize en één 

bij Stravbier. Meester Joeri heeft de zesde hoofdprijs (flessen wijn) ter beschikking. Ook zou er nog een 

waterkoker zijn, Karen informeert bij Astrid en probeert ook 12 troostprijzen bij elkaar te krijgen. 

Joeri bezorgt Karen een overzicht van de werkplanning van vorig jaar.  

 

 

Volgende vergadering donderdag 14 maart 2019 
  


