
Ouderraad 16 september 2014 

Aanwezig: Ann Jespers (directeur), Walter Buijs (schoolbestuur), Liesbeth Willaert (L2 K2), Eva Ghys (L2 K1), Carla Goossens (K2 K3), Stijn Van den Eede (K3), 

Tineke De Decker (K3), Willem Verzwijvelt (L1 K2), Inge Van Zummeren (L4 L6), Liesbeth Totté (K2), Katleen De Rooster (L1 L3), Johan Teughels (L4 L6), Marij 

De Backer (L2 K3), Said ter vervanging van Fadoua El Biyar (L4 L1), Sabine Bols (L3), Els Daelemans (L5 L1), Eddy Guyot (L3 L4), Eva Zagers (K3 K1), Geert Thijs 

(L5) 

Verontschuldigd: Anouk Maes (L2), Glenn Van Damme (K3 L2) 

Afwezig: / 

Onderwerp Bespreking Afspraken/to do... 

1. Welkom   

2. Toelichting 

schoolbestuur 

• Positief over opkomst van de ouders op deze ouderraad 

• Toelichting ivm ouderraden en de werking ervan: 

a. Ouderraden worden decretaal georganiseerd en bij 

gevolg onderworpen aan regels. 

i. Alles hieromtrent is in orde in onze school. Een 

recente wijziging in het decreet maakt dat wel 

enkele aanpassingen nodig zijn, oa huishoudelijk 

reglement (bv toetreding nieuwe leden) 

b. Ouderraad is een formeel orgaan, wat gevolgen heeft 

voor aansprakelijkheid. Als wij als ouders iets doen en er 

loopt iets mis, wie is dan aansprakelijk? 

i. Ouderraad zit juridisch onder de vzw De Ranken: 

is enkel juridisch, staat los van de werking 

ii. Alle ouders die als vrijwilliger komen werken, zijn 

 



verzekerd via de vzw 

iii. Organisaties vallen onder “auspiciën” van de vzw 

iv. ALLE communicaties van de Ouderraad 

(activiteiten) moeten op briefhoofd van de 

school en ondertekend worden door de 

directeur, om twijfel weg te nemen 

c. Ouders in de Ouderraad zijn schakel tussen ALLE ouders 

en de school; zij vertegenwoordigen alle kinderen 

i. Leden van de ouderraad hebben een mandaat 

voor 4 jaar, tenzij ze geen kinderen meer hebben 

op de school 

ii. Ouderraad kanaliseert info van de ouders naar de 

school toe 

iii. Ouderraad kan adviseren naar de schoolraad. 

De inplanning van de vergaderingen van de 

ouderraad houden hierom rekening met de 

planning can de vergaderingen van de schoolraad 

iv. Er kan in de ouderraad nooit gepraat worden 

over individuele personen (kind, leerkracht…). 

Indien er ouders zijn die contact nemen om een 

individueel probleem aan te kaarten, moet deze 

ouder worden doorverwezen. In eerste instantie 

naar de klasleerkracht, of naar de directeur. 

Indien de drempel te groot is, kzan de ouder 

contact nemen met de voorzitter van de 

ouderraad die dan op zijn beurt contact neemt 

met de directeur en dan het probleem anoniem 



bespreekt. 

d. Financiën: 

i. Één van de bankrekeningen van de St. 

Niklaasschool zal een rekening worden die enkel 

zal gebruikt worden voor de werking van de 

ouderraad. Zal Argenta-rekening zijn; 2 personen 

krijgen volmacht 

1. Rekening zal een startkapitaal hebben 

van 1000 euro 

2. Bedoeling is dat alle transacties gebeuren 

via deze rekening en op het einde van 

het jaar moet deze rekening terug 1000 

euro bevatten 

3. School kan ouderraad vragen om 

bepaalde zaken aan te schaffen/te 

sponsoren 

4. Ouderraad kan voorstel doen aan de 

school om bepaalde zaken aan te 

schaffen/te sponsoren 

5. Begroting boekjaar 2015 vzw De Ranken 

wordt opgemaakt in november 2014 

a. Gedeelte “investeringen” 

(gebouwen en andere) kunnen 

vanuit de ouderraad mee 

worden gefinancierd en kan dan 

mee in de begroting worden 



opgenomen 

6. Het is belangrijk om vooraf na te denken 

over investeringen die de ouderraad mee 

wil financieren en dan pas activiteit 

organiseren daarvoor 

• Vragen? 

a. Dekt de verzekering van de school ook ouders die als 

vrijwilliger bvb rijdt naar een kinderboerderij? JA, 

vrijwilligersverzekering  geldt voor alles behalve voor 

ongevallen met de wagen (verzekering wagen geldt 

daar); is ook enkel voor de sporadische zaken, als het iets 

permanent is moet de ouder een medische schifting 

krijgen en dan gelden er andere regels. 

De directeur bezorgt een uittreksel uit de 

verzekeringspolis over wat wel en niet gedekt wordt. 

b. Zijn er al werken/investeringen die gepland zijn voor onze 

school voor het jaar 2015 waar de ouderraad aan kan 

meefinancieren? 

Te bespreken met de directeur 

Grote infrastructuurwerken worden opgenomen in de 

begroting of buitengewone begroting 

3. Toelichting 

directie – Juf Ann 

Jespers 

• De directeur houdt van een goede samenwerking met alle 

participanten in de school. 

• De belangrijkste personen in de school zijn de kinderen 

• De ouders zijn belangrijkste stakeholders van de school 

• Een ouderraad is heel belangrijk 

 



• De directeur zal steeds zelf aanwezig zijn op de ouderraad als 

vertegenwoordiger van de school. Dit zal makkelijker zijn om 

antwoorden te geven (ja/nee). In subgroepen kunnen wel 

leerkrachten zitten die deelnemen aan de vergaderingen 

• De directeur hoopt op een aangename en open samenwerking, 

uiteraard binnen de krijtlijnen die door het schoolbestuur 

werden aangehaald. 

• Een ouderraad is niet enkel een orgaan dat centen  moet 

binnenbrengen, maar die ook meedenkt over de school 

4. Ontslagneming 

voorzitter 

ouderraad 

Liesbeth Totté dient haar ontslag in als voorzitter van de ouderraad 

Carla Goossens (ondervoorzitter) neemt vergadering over 

 

5. Aanstelling en 

eventuele 

reorganisatie 

bestuursfuncties 

van de ouderraad 

• Voorzitter: Tineke De Decker 

� Tineke De Decker geeft haar ontslag als secretaris 

• Secretaris: Eef Ghys & Anouk Maes (?) 

Eva Zagers geeft haar ontslag als secretaris  

• Penningmeester: Els Daelemans 

a. Functie-inhoud:  

i. volmacht op de rekening; 

ii. bijhouden kasboek van alle activiteiten 

ouderraad; 

iii. op einde activiteit ouderraad geld naar bank 

brengen; 

iv. uittreksels kasboek bezorgen aan de 

 



boekhouding van vzw de ranken. 

• Leden ouderraad stellen zich voor 

a. Geen vertegenwoordiging onthaalklas 

b. Ouderraad zal in de toekomst worden voorgesteld aan 

nieuwe ouders (idem met schoolteam, CLB, Stekelbees) 

a. Zal Argenta-rekening zijn; 2 personen krijgen volmacht 

• Vade aanwezigen op de startvergadering zullen volgende leden 

geen lid worden van de ouderraad: 

a. Willem (onder voorbehoud) 

b. Johan 

c. Marij 

d. Sabine 

6. Aanvulling van het 

huishoudelijk 

reglement van de 

ouderraad 

• Rekeningnummer moet worden toegevoegd – wordt bezorgd 

door directeur 

• Samenstelling van de ouderraad: onbeperkt aantal leden? 

a. 30 leden maximum 

b. Indien er meer kandidaten zijn, gaan we over tot 

stemming 

• Functie penningmeester toevogen 

Directie bezorgt rekeningnummer aan voorzitter 

Huishoudelijk reglement wordt aangepast door 

secretaris en nagelezen door ondervoorzitter 

7. Communicatie 

 

• Vorig schooljaar:  

a. communicatieplan werd opgemaakt 

 

 



b. Schoolkrantje kreeg kleine facelift 

• Website: 

a. Zal worden ontworpen door Nick Publie (eerste ontwerp 

is klaar) 

b. Wordt hoge prioriteit – moet up to date zijn, zal worden 

onderhouden door leerkrachten en directie, niet door de 

ICT coördinator 

c. Ouderraad krijgt eigen luik: input geven aan Juf Ann J 

d. Juf Birgit en Juf Ann J hebben de lead hierin vanuit het 

schoolteam 

e. Werkt via “eclick”, niet via SmartSchool 

f. Huidige website moet nog worden onderhouden door ICT 

coördinator – een boodschap “in constructie” zal worden 

aangebracht om verwarring te voorkomen 

g. Zal link bevatten naar oa. Onderwijswebsite waarop veel 

nuttige info terug te vinden is 

• Directie geeft mee dat voor haar communicatie een top-prioriteit 

is 

• Alle communicatie van ouderraad met briefhoofd van de school 

a. Er zal een template worden opgemaakt met de enige 

juiste hoofding en ter beschikking worden gesteld van de 

ouderraad 

• Directeur wordt bereikbaar via directeur@sintniklaasschool.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICT coordinator brengt boodschap aan op huidige 

website om ‘onderhoudswerken’ aan te kondigen 

 

 

 

 

 

 

Juf Ann J bezorgt het enige correcte 

logo/briefhoofd aan de secretaris die een 

template opmaakt voor de ourderraad 

Mailadres wordt aangepast in distributielijsten 

 



• Verslag ouderraad 

a. Verslagen zullen worden opgemaakt als ‘ontwerpverslag’ 

wat wordt verstuurd onder de leden van de ouderraad; 

iedereen krijgt een week de tijd om opmerkingen te 

formuleren. Na verwerking van de opmerkingen, wordt 

een goedgekeurd verslag opgemaakt en doorgestuurd 

b. Verslagen die op website worden gepubliceerd zijn de 

goedgekeurde verslagen met een toelichting waar nodig 

c. Elk verslag moet vermeld worden wat moet 

meegenomen worden naar de schoolraad 

d. Elk verslag vermeldt de punten die sneller moeten 

worden gecommuniceerd naar de ouders 

• Bekendheid van de ouderraad 

a. Eigen luik op website wordt voorzien 

b. Voorstellen op onthaalmoment in het begin van het 

schooljaar 

c. Valven aan de poort: 1 bord wordt voor de ouderraad 

i. Contactgegevens 

ii. Punten die op de website  moeten vermeld 

worden daar ophangen voor niet-online ouders 

d. “vriendjesdag” voor de onthaalklas: 

i. Infobrochure meegeven met nieuwe ouders – 

hier moet werk van gemaakt worden; moet iets 

mee zijn dan enkel ouderraad – ook meer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Ann J checkt sleutel met Leen Solie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



algemene uitleg 

ii. Iemand van de ouderraad aanwezig om een 

toelichting te geven 

e. Foto’s van de leden van de ouderraad op de website 

• Kaartjes bij geboortes, huwelijk… 

a. Kaartje sturen naar mama’s en papa’s van kindje op 

school als er een broertje of zusje werd geboren; Kaartje 

bij huwelijk; Kaartje bij overlijden;... 

i. De school zorgt hiervoor vanuit de school en 

geeft dit ook door aan de ouderraad 

b. Marketing-actie St Maartenschool Hombeek: sturen 

kaartje naar nieuwe geboortes in de gemeente 

Hombeek, idem de Spiegel Leest 

1. Wil de school dit ook? Vraag steekt dan 

op of de school meer leerlingen wil of 

niet. Leerlingenaantal is bepalend voor 

het aantal uren lestijden. 

Wordt meegenomen naar de schoolraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punt te agenderen op vergadering schoolraad 

8. Opstelling 

jaarplanning 

 

• Planning volgende vergaderingen: 

a. Schoolraad vergadert 6 keer per jaar – rekening houden 

met deze data voor inplanning ouderraad 

i. Eerstvolgende ouderraad wordt reeds vastgelegd 

(14 oktober 20u00), volgende vergaderingen 

worden dan gepland – zullen steeds op dinsdag 

zijn 

 

 

 

 

 

 

 



• Activiteitenkalender (schoolkalender) 

a. Grootouderfeest: 19 en 20 november (ouderraad is 

helpende hand) 

i. Leerpunten uit grootouderfeest 2013 worden 

doorgestuurd aan juf Ann J  

Communicatie tussen leerkrachten en ouderraad 

hierover belangrijk 

b. Winterhappening: 29 november 

• Dag van de leerkracht: 6 oktober 

• Onderwerp wordt opnieuw geagendeerd op de volgende 

vergadering 

 

 

 

Eef Ghys stuurt evaluatie 2013 door 

 

 

 

 

 

Agendapunt 14/10: activiteitenkalender 

9. Dringende 

activiteiten/werk

groepen 

• Dag van de leerkracht: zal gevierd worden op woensdag 1 

oktober 

o Organisatie: Eef en Carla 

o Extra hulp wordt gevraagd aan andere ouders 

• Grootouderfeest: 19 en 20 november 

o Leerkrachten organiseren; ouderraad helpt mee (zie 

onderwerp 8) 

• Schoolkalender: tegen grootouderfeest klaar voor verkoop 

o Goede opbrengst vorig jaar, werd gedeeltelijk 

doorgestort naar het goede doel; zouden we dit jaar ook 

terug kunnen doen (Music for life ? – Juf Ann J neemt op 

met het team) 

Eef & Carla organiseren 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Ann J checkt met team “goede doel” 

 

 

 



o Wordt opgestart 

o Werkgroep: Fadoua, Eef, Eva 

• Goede doel: music for life? 

o Juf Ann neemt op met het team of dit kan 

o Goed doel laten kiezen door leerlingen? 

• Winterhappening: 29 november 

o Verantwoordelijke werkgroep: Inge (ex-schoolrestaurant) 

o Concept: mini-kerstmarkt 

o WinterBBQ, kerstboomvekoop, kerstkaartenverkoop 

(tekenfund.be – Eef stuurt info door naar Ann J)… 

o Werkgroep werkt verder uit (Lies, Katleen, Willem, Stijn, 

eef, Geert, Liesbeth, Els, Marij, Tineke, Inge): 25 

september 20u00 op school 

• Posse Leest 

o Juf Ann J kan niet aanwezig zijn 

o Invulling zal worden besproken in de werkgroep 

 

 

Juf Ann J checkt met team “goede doel” 

 

 

Werkgroep werkt verder uit olv Inge (Lies, 

Katleen, Willem, Stijn, eef, Geert, Liesbeth, Els, 

Marij, Tineke, Inge): 25 september 20u00 op 

school 

 

 

 

Volgende vergadering: 14 oktober 20u00 


