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Uitgewerkt verslag ouderraad 09. 

 

Aanwezig:  

Ann Jespers (directeur), Bart Moens, Tina Bastiaens, Dieter Goossens, Tineke De 

Decker, Katleen De Rooster, Stijn Van den Eede, Jeroen de Vleesschouwer, Eva Zagers, 

Eva Ghys, Ann Robbens, Carla Goossens en Ward Vermeiren 

 
 

Afwezig (verontschuldigd): 

Liesbeth Willaert 

 
 

Verslaggever: 

Ward Vermeiren. 

 
 

Uitwerking voorstellen en afspraken: 

 

1. Goedkeuring verslag voorgaande vergadering. 

 Het verslag van mei werkt Ann Robbens verder uit en zal later goedgekeurd 

worden.  

 
 

2. Nieuws leden ouderraad. 

 Jeroen de Vleesschouwer neemt niet meer actief deel aan de ouderraad. Hij 

blijft verschillende activiteiten met plezier ondersteunen! De ouderraad bedankt 

Jeroen enorm voor zijn inzet en enthousiasme en blijft uiteraard steeds welkom! 

 We verwelkomen een nieuw lid in de werkgroep Pimp je speelplaats, zijnde 

Willem Vermoesen (papa van Rebecca). Hij is een tuinaannemer en zal deze 

werkgroep de nodige inzichten verlenen. 

Schooljaar: 2016-2017 

Ouderraad: Vergadering 

Onderwerp: Zie agenda 

Datum:  13/06/2017 
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3. Werkgroepen/ouderraadactiviteiten: 

 Pimp je speelplaats: project bloembakken: 

o Doel:  

 Meer groen op de ‘grijze’ speelplaats. 

 Een grote ruimte blijft behouden, want de bloembakken krijgen 

wieltjes. Deze bloembakken kan men dus verplaatsen, afhankelijk 

van de activiteit. 

 Elke klas krijgt de verantwoordelijkheid over één bloembak en 

deze groeit mee met de klasgroep. (rekening houden dat de 

bloembakken van de kleuters lager zijn zodat ze in de bak kunnen 

kijken) 

 De bloembakken dienen eveneens om zones af te bakenen, zoals 

een zone om de kleuters tot rust te laten komen, een 

voetbalveldje, … 

 

o Concrete afspraken voor de bloembakken: 

 Kostprijs beperken. De schroeven en de wieltjes worden 

gefinancierd met schoolbudget, de hoekpalen (en hout) betaalt de 

ouderraad. 

 Planken voorzien van ongeveer 3 meter lang. 

 Breedte van de bloembakken = ongeveer 90 cm. 

 Werken met een metserskuip en de diepte is ongeveer 50 cm.  Eva 

koopt de bakken aan. 

 Rekening houden met regen, zodat het water uit de bloembak weg 

kan. 

 Bakken voldoende stabiel en stevig maken. Rekening houden dat de 

bloembak niet kan kantelen, zelfs niet wanneer een leerling zich 

wilt optrekken. (= veiligheid van de leerlingen)  

 De bloembakken variëren in hoogte. De kleuters lagere bakken 

aanbieden, zodat ze in de bloembak kunnen kijken. 
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 Benodigdheden? Schroeven, hoekpalen, plastic metserskuipen, 

wieltjes. 

 Stijn Van den Eede en Eva Zagers zorgen voor de 

materialen, waarvoor dank! 

 Het massief hout regelde Eva Zagers, waarvoor grote dank! 

Ook een grote dankuwel voor degenen die ervoor zorgden 

dat het hout op school geraakt is! 

 We trachten één bloembak voor de grote vakantie af te werken, 

zodat de leerkrachten een idee hebben hoe de bloembak er uit zal 

zien. Zo krijgen ze de kans om tijdens de vakantie ideeën te 

zoeken. De invulling gebeurt door het schoolteam. Wanneer de 

ouderraad (of ouders) een meerwaarde kunnen bieden, horen we 

het graag. 

 Eva Zagers stuurt een mail naar de leden van de werkgroep Pimp je 

speelplaats om concreet af te spreken om een bloembak uit te 

werken. Bij voorkeur een datum vinden voor 10 juli. 

 Bij aankoop van schroeven, wielen of hoekpalen de originele 

rekeningen doorgeven aan Liesbeth Willaert. 

 

o Mogelijke ideeën voor de werkgroep pimp je speelplaats te promoten: 

 Spandoek (visueel) “Win je m² grond?” Of een “boom” adopteren? 

 Sponsorfeest. Nog in te plannen wanneer dit het best zou uitkomen 

voor het schoolteam. 

 Wedstrijd klassen: ‘Pimp de klasdeur’ 

 Via de website voldoende communiceren, zodat elke partij op de 

hoogte blijft en iedereen merkt welke veranderingen de school 

ondergaat. 

 Dieren en ouders adopteren deze tijdens de vakantie. 

 Eva Zagers en Tina Bastiaens stellen zich kandidaat. 
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 Evaluatie wafelverkoop: 

o Er werden 290 dozen meer verkocht dan vorig schooljaar. 

 

o De winst van de wafelverkoop bedraagt ongeveer 2300,00 €UR.  

 

o Dit geld zal gebruikt worden voor: 

 educatief schoolmateriaal (gekozen door de leerkrachten) 

 het financieren van de bloembakken 

 het pimpen van de (lees)caravan. 

 

o Vragen? 

 Bij navraag of het leerkrachtenteam reeds een lijst opstelde om 

educatief schoolmateriaal te bestellen, bleek dat dit nog niet het 

geval was.  

 De budgetten kunnen nagevraagd worden bij Tineke De Decker. 

 

 

4. Planning schoolactiviteiten 2017-2018: 

 Pimp je speelpaats: 

o Verantwoordelijken? Dieter Goossens en Ward Vermeiren. 

o Eind september (week van 25 tot 30 september met uitzondering van 

maandag en dinsdag) plannen we een eerste werkvergadering. Ward stelt 

een doodle op. Is dit mogelijk? 

o Groot project zal veel tijd in beslag nemen, maar er zijn veel mooie 

initiatieven. 

o Dossier wordt dit schooljaar definitief ingediend. 

o Volgende ideeën uitwerken tijdens de zomervakantie. 

 De bloembakken voor elke klas. 

 De caravan. 

 

 01/09/2017: Ontvangst / warm onthaal van 08u00 tot 09u00. Een initiatief dat 

iedereen, klein en groot, zich welkom voelt op school. 

 

 01/09/2017: Ouderraadfeest. Opening van een nieuw werkjaar. 
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 05/09/2017: Infoavond: 

o Ann Jespers opent met een verwelkoming en algemene inleiding. 

o Tineke De Decker, voorzitster van de ouderraad, stelt de ouderraad voor 

en nodigt nieuwe ouders uit om deel te nemen. We stellen eveneens een 

warme oproep om activiteiten van de ouderraad te ondersteunen. 

Voorstel: een receptie als officiële opening van de caravan? 

o Dieter Goossens licht het project ‘Pimp je speelplaats’ toe. We koppelen 

dit graag aan het KIVA project. De toekomstplannen worden onthuld. 

 

 22/09/2017: Kiva feest en strapdag. 

o Wie? Eva Zagers, Tina Bastiaens 

 

 05/10/2017: Dag van de leerkracht. 

 

 15/11/2017: Grootouderfeest + verkoop van de kalender. 

 

 02/12/2017: Kaas- en wijnavond.  

o Wie? Stijn Van den Eede , Eva Ghys, Tineke De Decker, Ann Robbens en 

Bart Moens 

 

 ??/01/2018: Nieuwjaarcafé: voorstel nog plannen. 

 

 09/02/2017: Oudercafé carnaval. 

 

 02/04/2017: Posse Leest + garageverkoop/kinderrommelmarkt. 

o Wie? Eva Zagers, Tina Bastiaens, Ward Vermeiren 

o Nog meer als school naar buiten komen. 

 

 02/06/2017: SCHOOLFEEST!! + verkoop tuin zoals koop je m², dieren, bomen… 

(project Pimp je speelplaats) 

o Wie? Eva Ghys, Ann Robbens 

 

 Wafelverkoop: 

o Voorstel: frangipane ook verkopen? Ouderraad reageert positief. 

o Afsluit beter organiseren. 
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5. Varia: 

 Navraag omtrent de gezonde lunchboxen. Er is geen weet of hier veel reactie 

gekomen is van andere ouders. 

 

 

6. Volgende vergadering ouderraad: 

 De volgende vergadering van Pimp je speelplaats wordt zo snel mogelijk 

vastgelegd. (eind september – begin oktober) 

 De volgende ouderraad gaat door op dinsdag 12/09/2017 om 20u00.  

 

 

 


