
Ouderraad	  13	  januari	  2015	  

Aanwezig:	  Ann	  Jespers	  (directeur),	  Eef	  Ghys	  (L2	  K1),	  Stijn	  Van	  den	  Eede	  (K3),	  Tineke	  De	  Decker	  (K3),	  Inge	  Van	  Zummeren	  (L4	  L6),	  Liesbeth	  Totté	  (K2),	  Katleen	  
De	  Rooster	  (L1	  L3),	  Els	  Daelemans	  (L5	  L1),	  Eva	  Zagers	  (K3	  K1),	  Geert	  Thijs	  (L5),	  Jeroen	  d	  V	  (K0)	  

Verontschuldigd:	  Anouk	  Maes	  (L2),	  Willem	  Verzwijvelt	  (L1	  K2),	  Carla	  Goossens	  (K2	  K3),	  Fadoua	  El	  Biyar	  (L1	  L4)	  

	  

Onderwerp	   Bespreking	   Afspraken/to	  do...	  

1. Welkom	   • Jeroen	  de	  V.,	  papa	  van	  Daan	  uit	  de	  onthaalklas,	  komt	  als	  nieuw	  lid	  in	  de	  
ouderraad.	  Welkom	  !	  	  

	  

2. Feedback	  van	  de	  
directie	  

1. Vorige	  ouderraad	  werd	  er	  verduidelijking	  gevraagd	  over	  :	  de	  warme	  
maaltijden	  s’middags	  

Ø Traiteur	  Goossens	  levert	  de	  warme	  maaltijden.	  Kleuters	  krijgen	  een	  halve	  
volwassen	  maaltijd	  en	  betalen	  de	  helft	  van	  de	  prijs.	  Soep	  wordt	  in	  tasjes	  
gegeven;	  eten	  op	  kleine	  bordjes.	  Er	  is	  dagelijks	  dessert	  voorzien:	  dat	  
varieert	  van	  koek,	  pudding,	  fruit,	  ...	  	  

Ø Er	  wordt	  water	  bij	  de	  maaltijd	  geschonken.	  
Ø De	  menu	  is	  te	  vinden	  op	  de	  website	  van	  traiteur	  Goossens	  
Ø Voor	  10u	  is	  het	  mogelijk	  een	  bestelling	  te	  wijzigen.	  Is	  je	  kind	  dus	  ziek	  en	  had	  

je	  een	  warme	  maaltijd	  besteld,	  vergeet	  niet	  de	  school	  te	  verwittigen	  opdat	  
zij	  alsnog	  tijdig	  de	  maaltijd	  kunnen	  annuleren.	  

Ø Op	  school	  is	  men	  verplicht	  om	  1	  lijn	  te	  trekken	  voor	  iedereen:	  er	  wordt	  
gevraagd	  aan	  de	  kinderen	  om	  tenminste	  van	  alles	  eens	  te	  proeven.	  

Ø De	  warme	  maaltijdeters	  worden	  bij	  elkaar	  aan	  tafel	  gezet.	  Juf	  Martine,	  
Katrien,	  Heidi	  +	  1	  leerkracht	  zorgen	  voor	  de	  begeleiding.	  

Ø Er	  wordt	  in	  stilte	  gegeten.	  Men	  krijgt	  25à30	  minuutjes	  tijd.	  	  
Ø Je	  kan	  ad	  hoc	  inschrijven	  voor	  het	  warm	  eten,	  ook	  al	  heb	  je	  in	  het	  begin	  van	  

het	  schooljaar	  dit	  niet	  aangevraagd.	  Tijdig	  bestellen	  is	  wel	  een	  must.	  	  
	  

2. Toiletbezoekjes	  
Ø Peuters	  en	  kleuters	  gaan	  telkens	  voor	  de	  pauze	  naar	  het	  toilet.	  Voor	  de	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
TODO	  Juf	  Ann	  J	  :	  procedure	  
warm	  eters	  op	  de	  website	  
	  



onthaalklas	  is	  er	  een	  apart	  toilet	  in	  de	  klas.	  De	  sanitaire	  bezoekjes	  staan	  
daar	  dus	  makkelijk	  onder	  permanent	  toezicht.	  	  

Ø Voor	  de	  1ste,	  2de	  en	  3de	  kleuterklassen	  zijn	  de	  toiletten	  in	  een	  aparte	  ruimte.	  
Helaas	  is	  de	  kinderverzorgster	  slechts	  !	  uur	  ter	  beschikking	  en	  kan	  de	  juf	  
niet	  alle	  andere	  kinderen	  steeds	  weer	  ad	  hoc	  in	  de	  steek	  laten.	  Men	  tracht	  
dit	  zo	  goed	  mogelijk	  op	  te	  volgen	  uiteraard,	  maar	  sluitend	  is	  het	  systeem	  
nooit	  (ook	  niet	  in	  andere	  scholen).	  	  

Ø Handjes	  wassen	  wordt	  van	  kleinaf	  aangeleerd	  en	  is	  een	  belangrijk	  element	  
in	  de	  ‘zelfredzaamheid’	  van	  de	  kleuters.	  Zeker	  in	  de	  3de	  kleuterklas	  wordt	  
daar	  heel	  veel	  aandacht	  aan	  geschonken.	  	  

Ø De	  toiletten	  worden	  frequent	  gepoetst.	  Een	  blaasontsteking	  ontstaat	  niet	  
door	  eventueel	  gebrek	  van	  hygiëne	  op	  de	  toiletjes.	  Wat	  wel	  belangrijk	  is:	  
kinderen	  moeten	  voldoende	  lang	  op	  het	  toilet	  blijven	  zitten.	  En	  voor	  
kinderen	  is	  dat	  uiteraard	  niet	  evident,	  want	  zij	  willen	  onmiddellijk	  verder	  
gaan	  spelen.	  	  
	  

3. Verhuur	  van	  de	  school	  
Ø Officieel	  standpunt	  van	  de	  directie:	  de	  school	  wordt	  NIET	  (meer)	  verhuurd.	  	  Hier	  zijn	  

een	  aantal	  redenen	  voor:	  
ü 	  Er	  is	  1	  toegangssleutel	  voor	  diverse	  lokalen.	  Het	  is	  niet	  de	  bedoeling	  dat	  
iedereen	  overal	  naar	  binnen	  kan.	  	  
ü 	  Het	  verwarmingssysteem	  is	  manueel	  en	  behoorlijk	  complex.	  

	  
3. Schoolraad	   Geen	  specifiek	  nieuws	  uit	  de	  schoolraad.	   	  

4. Update	  werkgroepen	   • Winterhappening	  
Evaluatie-‐vergadering	  :	  10/2	  (volgende	  ouderraad)	  om	  19u	  
	  

• Nieuwsbrief	  
Proficiat	  aan	  directie	  en	  leerkrachten	  voor	  de	  leuke	  nieuwsbrief	  die	  we	  
ontvingen	  net	  voor	  de	  kerstvakantie.	  	  
	  

• Oudercafé	  voor	  kerstvakantie	  
Ø Opkomst	  leek	  ongeveer	  even	  groot	  als	  vorige	  keer,	  maar	  het	  waren	  

	  
Todo	  leden	  werkgroep	  noteren	  
in	  agenda	  ...	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



grotendeels	  dezelfde	  ouders.	  Hoe	  kunnen	  we	  iedereen	  bereiken?	  Stickertjes	  
in	  agenda?	  

Ø Er	  waren	  heel	  wat	  kinderen	  gevaarlijk	  aan	  het	  spelen	  op	  de	  turnmatten.	  Dat	  
is	  niet	  de	  bedoeling	  en	  niet	  meer	  onder	  toezicht	  van	  de	  leerkrachten.	  Voor	  
volgend	  oudercafé	  ludieke	  verwittiging	  ophangen:	  ‘mama,	  papa,	  geniet	  van	  
je	  kind,	  maar	  let	  ook	  af	  en	  toe	  op	  je	  kind’.	  
	  

Ø Een	  deel	  van	  de	  opbrengst	  van	  de	  oudercafés	  zullen	  we	  schenken	  aan	  een	  
goed	  doel,	  bv.	  ‘Victory	  for	  kids’.	  	  
	  

Ø Oudercafé	  13/2	  (vrijdag	  voor	  de	  krokusvakantie)	  
Wordt	  vervroegd	  naar	  15u,	  dus	  na	  de	  stoet.	  Ouders	  worden	  tijdig	  verwittigd	  
zodat	  men	  eventueel	  een	  halve	  dag	  verlof	  kan	  organiseren.	  	  
Het	  parcours	  van	  de	  stoet	  is	  beperkt	  en	  afhankelijk	  van	  het	  weer	  die	  dag.	  	  
	  

Ø Posse	  Leest:	  Leen	  DW-‐	  Thérèse-‐Vé-‐Kathleen-‐Eef-‐Eva	  
Doelstelling	  van	  de	  school:	  veel	  passage	  -‐-‐>	  reclame	  voor	  de	  school,	  maar	  
geen	  concurrentie	  met	  de	  eetkramen	  van	  de	  middenstand.	  	  
Tafels	  en	  stoelen	  zijn	  reeds	  besteld.	  Idem	  voor	  de	  witte	  tenten	  van	  de	  
winterBBQ.	  	  
Bedoeling	  is	  het	  event	  plezant	  te	  houden,	  ook	  voor	  de	  vrijwilligers.	  	  
Het	  zou	  bv.	  leuk	  zijn	  om	  info	  mee	  te	  geven	  over	  het	  schoolfeest,	  de	  nieuwe	  
inschrijvingen,	  ...	  
Voorzien	  van	  een	  babyhoekje	  ...	  
Oude	  spelen	  -‐-‐>	  johan	  Teughels?	  
	  

• SAVE	  THE	  DATE	  :	  schoolfeest	  op	  6	  juni	  	  
Wendy	  –	  Liesbeth	  –	  Karen	  –	  Jelle	  
	  

• Infoavond	  voor	  de	  zorgvisie:	  3	  februari	  20u	  
Ann	  J	  +	  zorgteam	  zullen	  aanwezig	  zijn.	  De	  toelichting	  zal	  ongeveer	  1,5	  uur	  duren.	  	  
Nadien	  is	  er	  mogelijkheid	  om	  na	  te	  praten	  bij	  een	  drankje.	  	  
Klaarzetten,	  afwas	  en	  opruimen:	  Stijn,	  Tinneke,	  Eef,	  Eva,	  Jeroen	  
	  

	  
	  
	  
Ter	  info:	  juf	  	  Joke,	  
verantwoordelijke	  ‘goede	  
doelen’	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Volgende	  vergadering:	  	  

-‐ 10	  februari	  om	  19	  u	  voor	  leden	  van	  de	  werkgroep	  Winterhappening	  
-‐ om	  20u	  voor	  de	  andere	  ouderraadleden	  


