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Uitgewerkt verslag ouderraad 01. 

 

Aanwezig:  

Ann Jespers (directeur), Bart Moens, Tineke De Decker, Katleen De Rooster, Stijn Van 

den Eede, Eva Ghys, Ann Robbens, Carla Goossens, Pieter Mollemans, Inge Lambrechts, 

Sofie De Wit, Steffie Putzeys en Ward Vermeiren 

 
 

Afwezig (verontschuldigd): 

Liesbeth Willaert, Tina Bastiaens, Dieter Goossens, Eva Zagers 

 
 

Verslaggever: 

Ward Vermeiren. 

 
 

Uitwerking voorstellen en afspraken: 

 

1. Goedkeuring verslag voorgaande vergadering. 

 Het verslag van mei wordt nog uitgewerkt door Ann Robbens en zal later 

goedgekeurd worden.  

 

 Het verslag van juni is net afgewerkt en zal volgende vergadering goedgekeurd 

worden. Iedereen ontvangt zo snel mogelijk het verslag. 

 
 

2. Verwelkoming nieuwe leden. 

 Voorstelling en verwelkoming nieuwe leden!  

Pieter Mollemans, Inge Lambrechts, Sofie De Wit, Steffie Putzeys! Van 

harte welkom. Fijn dat jullie de ouderraad willen ondersteunen. Er is geen 

verplichte inbreng voor elke activiteit, want iedereen heeft een gezin . 

Schooljaar: 2016-2017 

Ouderraad: Vergadering 

Onderwerp: Zie agenda 

Datum:  12/09/2017 



Verslag ouderraad 12/09/2017  2 
 

3. Toelichting werking ouderraad. 

 De vergadering van de ouderraad gaat door elke 2de dinsdag van de maand. 

Wanneer deze datum in een vakantie valt, beslist de ouderraad of we de 

vergadering eventueel verplaatsen. 

 

 Tijdens de vergadering bespreken we geen persoonlijke belangen. Deze kan je 

individueel bespreken met de directeur. De ouderraad bestaat er voor het 

algemeen belang van de kinderen. (vb. verkeerssituatie, veiligheid, …) 

 

 We ondersteunen de school door activiteiten (mee) te organiseren, waarbij we de 

opbrengsten gebruiken om projecten binnen de school te financieren. Sommige 

klussen nemen we eveneens op ons, ter ondersteuning. 

 

 Er bestaat ook een schoolraad, bestaande uit 2 personen van de lokale 

gemeenschap, 2 leerkrachten en 2 ouders. De schoolraad wordt 

vertegenwoordigd door Katleen De Rooster en Eva Ghys. De ouderraad kan 

advies geven en de bovenvermelde personen bespreken dit tijdens de schoolraad. 

Voor alle duidelijkheid geeft een ouderraad advies aan een school, maar beschikt 

uiteraard over geen beslissingsrecht. 

 

 Als ouder sluit je vrijwillig aan. Gezien iedereen over een drukke agenda 

beschikt, is het niet noodzakelijk om elke vergadering aanwezig te zijn.  

 

 

4. Directie. 

 Leerlingenaantal september 2017: 

o 150 leerlingen: lager school. 

o 66 kleuters: onthaalklas en kleuterklas. De instappers zijn hier nog niet 

bijgerekend, dus het aantal stijgt nog. 

o 3 kindjes stappen in januari over naar K1. 

o Het aantal leerlingen per klas daalt van 28 naar 26. Klassen waarvan het 

aantal nog hoger ligt, blijven behouden. 

o De school hecht veel belang aan een kleine, gezellige, familiale sfeer. 

o 01 februari gebeurt de telling van het leerlingenaantal en op basis van 

deze aantallen worden de uren (niet alles) voor een school bepaald. 
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 Vrijgeven van e-mailadressen:  

o Rekening houden met de privacy. Niet elke ouder wilt zijn gegevens delen 

en daar dienen we rekening mee te houden. 

o Elk lid van de ouderraad neemt het initiatief of de ouders de gegevens 

onderling (per klas) willen delen. (adres, mail, geboortedatum, GSM,…)  

In veel groepen is dit wel al het geval. 

o Ward Vermeiren vraagt dit na voor de leerlingen van OK om mensen 

verder te informeren over het gebeuren van de school. 

 

 Update turnleerkracht: 

o Meester Elias kreeg een full time job aangeboden in zijn straat. 

Uiteraard begrijpen we deze beslissing en wensen hem veel succes in de 

toekomst! 

 

o Leerkrachten sport: 

 Meester Jeroen geeft les aan de kleuters tot leerlingen van het 

3de leerjaar. Hij neemt alle zwemlessen op zich. Hij is verbonden 

aan scholen, komende uit de scholengroep De Ranken. 

 Meester Jelle combineert een andere job en geeft enkel les op 

vrijdag aan de leerlingen van het 4de tot 6de leerjaar. 

 

o Het zorgteam:  

 Juf Joke neemt de algemene leiding en fixeert zich op leerlingen 

uit het lager onderwijs. Ze werkt niet op donderdagnamiddag en 

vrijdag. 

 Juf Birgit coördineert de kinderen uit de kleuterklas. 

 Het zorgteam besteedt veel aandacht aan het basisaanbod met de 

specifieke noden. Inzetten op differentiatie en het zelfbevinden 

(oa KIVA) van de leerlingen zijn prioritair. Onderwijs met meer 

zorg op maat! (meer info: zie opvoedingsproject) 

Slogan: ‘Je hoeft het NIET in je EENTJE te doen!’ 

 

o Het ondersteuningsnetwerk: 

 In opstart… Nog even wachten tot het netwerk zich heeft 

ontplooid… 
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o De school besteedt veel aandacht aan een constructieve samenwerking 

met elke partij waarbij het kind zichzelf mag zijn! De school stelt zich 

de vraag, wat kunnen we aanbieden en niet wat heb jij? (starten uit een 

zorgvraag) 

 

o Leesouders: 

 Veel reactie op deze vraag = SUPER!  

 Toekomstgericht komen er eveneens leeskansen in het Frans… Dit 

mag vermeld worden, maar de eerste trimester is dit nog zeker 

niet van toepassing. 

 Voorlopig voorziet de school 1 leesmoment, gezien dit het best in 

de uurroosters past. Geen enkele klas heeft op dat moment LO. 

Men houdt eveneens rekening met het feit dat het de zin van de 

leerlingen niet ontneemt. Niet elk kind leest graag… Dit initiatief 

wordt verder uitgewerkt en krijgt op deze manier de beste 

slaagkansen om verder uit te bouwen.  

 

 Martin Mollemans vertegenwoordigt de Raad van Bestuur.  

o Mechelen West met Battel en Heffen, maar in praktijk werken veel 

scholen samen. 

o Men bespreekt er concrete plannen en budgetteringen! 

 

 Werken op school: 

o Sneller dan verwacht, maar ze zijn bezig met de isolatie in de zolder!! 

Men werkt volgens een heel degelijk plan! 

o Er was een melding dat er een aantal dakgoten lekken. 

o Het is belangrijk om problemen, … te melden en er niet vanuit te gaan 

dat ze het probleem op school kennen! Mevrouw Ann Jespers neemt het 

probleem mee. 
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5. Schoolraad. 

 Zie verslag schoolraad. We vermelden enkele belangrijke zaken, zoals: 

o Alle leden waren aanwezig tijdens de laatste vergadering, alsook de 

algemeen directeur van de scholengroep. De noden rond infrastructuur 

werken werden uitvoerig aangekaart, alsook de lage middelen waarmee de 

school te kampen heeft om bepaalde dossiers af te ronden. Men bekijkt 

de mogelijkheden. 

o De middenbouw werd geïsoleerd, alsook is men bezig aan het dak! 

o Directeur mevrouw Ann Jespers:  

 Er bestaat progressie in bepaalde dossiers. 

 Vrijdag komt de verantwoordelijke omtrent bouwwerken, zijnde 

Dhr. Wouter Roels en een preventieadviseur langs. Zij zullen alle 

mankementen opmeten in heel de school. Vervolgens maakt men een 

plan op en stelt men een plan op om mogelijke werken uit te voeren. 

De belangrijkste krijgen voorrang en zullen eerst in de begroting 

opgenomen worden. Dit vergt wel de nodige tijd...  

 De bekabeling van de elektriciteit werd eerder al in kaart 

gebracht! 

 Planning = vernieuwing van voorbouw en PC-lokaal! 

 De school is gebaat met PC’s want dit behoort tot de 

toekomst. Tinneke Dedecker hoort om mogelijk PC’s aan 

school te schenken! 

 

 Nascholingsbeleid: zie planning. 

 Eindtermen debat!! Men start niet met een systeem dat nog niet is goedgekeurd! 

Men zet ZILL (= zin in leren, zin in leven) nog even on hold  

 

 Veilige schoolomgeving! Hoe zijn ouders hierbij betrokken! 

 Er is een nieuwe wijkagent, zijnde Deheer Sannen J. 

 

 Pieter Annaert (= lokale gemeenschap) werd aangeduid als de nieuwe 

vertegenwoordiger van de schoolraad. 
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6. Budget 2017-2018. 

 Er bestaat een verslaggevingsplicht om te melden waar men de centen in 

investeert. (zie infoavond) 

 

 Bestedingsplan schooljaar 2017-2018:  

o Alle verworven fondsen gaan naar het project ‘Pimp je speelplaats’. 

o Elke leerkracht krijgt 50,00 €UR om de klasbak creatief te vullen.  

 Er gebeurde nog niets concreet, maar de ouderraad stort 500,00 

€UR door naar school. Mevrouw Ann Jespers coördineert de 

uitgaven. Het bedrag (50,00 €UR per klas) zal niet in één keer 

besteed worden. Men zal er creatief en doordacht mee 

omspringen. Leerkrachten kunnen samenwerken. Het aanbod zal 

sterk variëren. 

 

 Enkele ouders beschikken nog over rekeningen! Dit zal men spoedig in orde 

brengen. 

 

 

7. Werkgroepen/ouderraadactiviteiten: 

 Valideren jaarplanning: 

o Zie vorig verslag! Alle activiteiten staan vermeld! 

 

 

 KIVA-feest: 

o Afspraken: 

 Carla Goossens en Eva Zagers zetten alles klaar met ? 

 Stijn Van den Eede, Steffie Putzeys, Tineke De Decker, Dieter 

Goossens, … ondersteunen vanaf half 4 de catering. 

 Desserten voorzien door ouders? Opvang door ouders! 

 

o Rolverdeling: 

 Carla Goossens = coördinator en stuurt nog een mail. 

 Tina Bastiaens en Eva Zagers verzorgen de catering. 

 Tineke De Decker haalt de broodjes voor de hotdogs.  

 Stijn Van den Eede zorgt voort vuren. (chiro) 
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o Planning KIVA-dag: 

 In de namiddag worden er fijne activiteiten voorzien voor alle 

leerlingen. 

 Na school opent het ‘oudercafé’ waarbij men allen iets kan drinken 

en eten. 

 De ouders spelen samen met hun kind en kiezen uit verschillende 

keuzeactiviteiten over de verschillende klassen. 

 Als afsluiter wordt er samen iets georganiseerd. (verrassing!) en 

kan men nog iets drinken/eten. 

 Doel: Kiva = plezant, het is als ouder fijn om met je kind te spelen! 

 

 

 Pimp je speelplaats: 

o Nieuwe leden:  

 Matthias Vermoesen (papa van Willem Vermoesen – K1) 

 Griet De Witte / Kris Smet (ouders van Lise Smet – K1)  

 Van harte welkom! 

 

o Deze maand zal er een eerste vergadering plaatsvinden. Ward Vermeiren 

stuurt hiervoor nog een algemene mail. 

 

 

 Dag van de leerkracht: 

o Fruitmand beviel het leerkrachtenteam enorm! (gezonde school) 

 

o Voorstel Steffie Putzeys: De leerlingen kunnen een mooie tekening maken 

voor hun leerkracht. Ze krijgen een gesloten enveloppe mee naar huis en 

geven deze tekening af op 05 oktober 2017. 

 

o Steffie Putzeys zorgt voor de organisatie en stelt een briefje op. 
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 Kaas en wijn-avond:  

o Datum: 02 december 2017. 

 

o Organisatoren: Bart Moens, Tineke De Decker, Stijn Van den Eede, Eva 

Ghys. 

 

o Nakijken of de zaal nog beschikbaar is? (= voorkeur) Bestaat er anders 

een mogelijkheid om deze activiteit te organiseren op school? 

 

o De vorige editie was een topper, waarbij de gezelligheid een troef was. 

Gezien deze activiteit samenviel met een ander evenement, hopen we nu 

op een grotere opkomst! Het eten was kwaliteitsvol, verzorgd en lekker! 

 

o Voorstel: mogelijkheid tot dessertenbuffet! 

 

 

 Oudercafé: Halloween: 

o Datum: 27 oktober 2017. 

 

o Doel van het oudercafé =  

 De ouders van de klas elkaar te leren kennen of te ontmoeten. 

 Een gezellige bijeenkomst met een drankje/hapje.  

 

o Afspraken:  

 Startuur na school en duurt tot 17u30 zodat iedereen tijdig het 

weekend kan inzetten. Om 17u00 starten we om alles op te ruimen. 

 Helpers meer dan welkom, net als de opbouw! 

 Eten: soep (voldoende, zeker een aanrader bij het koude weer), 

hotdogs en chips. 

 Zorgen voor een beetje gezelligheid. 

 Opgelet, ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen, 

niet het leerkrachtenteam!! 

 

o We organiseren 3 oudercafé’s dit schooljaar tijdens Halloween, 

Nieuwjaar, carnaval. 
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 Verkeersveiligheid: 

o Er bestaan geen afspraken dat ouders de parking van de Delhaize 

gebruiken als rondpunt. We vragen hoffelijkheid in het verkeer. 

 

o Aan het zebrapad nabij de apotheek steken er weinig mensen over. 

Normaal, gezien het daar gevaarlijk is, desondanks men daar een telling 

deed… 

 

o Binnenkort vinden er aan en rond de school werken voor de heraanleg 

van nutsvoorzieningen, georganiseerd door Pidpa. Deze werken werden 

eerder gepland, maar de koers in Leest kreeg voorrang! Deze werken 

zullen de nodige moeilijkheden met zich meebrengen, dus extra 

alertheid! Er bestaat nog veel onduidelijkheid omtrent de planning! 

Katleen De Rooster houdt de school op de hoogte die het via de website 

verder zal briefen naar alle ouders toe. 

 

 

8. Varia: 

 Vraag: Bestaat er duidelijkheid naar de leerlingen van de lagere school toe 

omtrent de invulling tijdens de speeltijden? 

o Afspraken worden herhaald, maar normaal voor elke leerling duidelijk. 

o Wat kan er (niet)? Wat mogen ze (niet)? Activiteiten tegen verveling en 

afspraken rond materiaal. 

o De fietsen worden tijdens de speeltijd enkel door de kleuters gebruikt. 

o De werkgroep ‘Pimp je speelplaats’ neemt deze vraag mee in de uitwerking 

van zijn speelplaats. 

 

 

 Verduidelijking omtrent de bewegingsopvoeding: 

o 1,5u in de week sport (vanaf het 3de leerjaar), zwemmen gaat per beurtrol 

door op donderdag. 

o Valt het zwemmen door een reden weg, vangt de LO leerkracht dit niet op. 

o Te weinig beweging? De opmerking neemt de directie mee naar volgend 

schooljaar. Bewegingstussendoortjes kunnen elk moment! 
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 Zandbak: 

o Probleem: Zijn de zandbakken nog veilig? Melding van ouders dat de kledij 

regelmatig stuk gaat door de zandbak! Ook de rubbers van de zeilen zijn 

gescheurd. Dergelijke zeilen kosten enorm veel. 

o Dit probleem bekijkt de school zo vlug mogelijk! 

o Goed nieuws: Rudi, de werkman zal vanaf 01 oktober 2017 7 uur aanwezig 

zijn op school in plaats van 3.  

o Rekkers op een koord, Stijn Van den Eede geeft advies. ! 

 
 

 Toezicht poort middagspeeltijd: 

o Afspraken: 

 Er moet steeds iemand aan de poort staan. 

 De deur dient steeds dicht te zijn. 

 Mevr. Ann Jespers zal dit nakijken. 

 
 

 Vraag van de ouderraad om een foto van de stapel boeken door te geven! Deze 

zal op facebook geplaatst worden om op deze manier de sponsors te bedanken! 

Langs deze weg bedanken we de sponsors voor al dat leesplezier! De leerlingen 

gaan hier enorm van genieten! 

 
 

 Vraag om het bundeltje papieren bij aanvang van het schooljaar te 

vereenvoudigen of te digitaliseren? Mevr. Ann Jespers bekijkt deze vraag. 

 Vraag om de verslagen van de ouderraad en de schoolraad up to date te 

houden. Ook de foto’s van de laatste projecten on-line plaatsen. 

o Tijdens de vakantie waren er problemen met de website omdat de hosting 

afgelopen was. 

o De website neemt veel tijd in beslag, maar we begrijpen het belang van de 

schoolsite. Ondersteuning mag steeds. 

 
 

 Vooraan is de bank gevallen!  

o Veel mensen zijn onvoorzichtig en rijden tegen de bank. 

o Mogelijkheid tot herstel door de werkman. 

o Leden van de ouderraad hebben de bank veilig weg gelegd. 
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 Voorstel tot nieuw project: 

o Initiatiefnemers: Tina Bastiaens, Eva Ghys, Eva Zagers. 

 

o Deze dames namen al verschillende creatieve taken op zich zoals het 

vernieuwen van de keuken en het pimpen van de caravan. Dit schooljaar 

hadden ze graag de klassen willen aanpakken.  

 Ze willen starten met het eerste leerjaar, gezien vele ouders dit 

willen ondersteunen.  

 Is er een toelating om dit klaslokaal te pimpen en zijn hiervoor 

financiële middelen? 

 Mevr. Ann Jespers staat positief tegenover dit mooi voorstel en 

neemt het in beraad.  

 Vraag om het voorstel op papier te zetten, zodat Mevr. Ann 

Jespers dit initiatief kan voorleggen aan onder andere de 

schoolraad. Er wordt onder andere gekeken of de vrijwilligers 

verzekerd zijn. 

 Doel = in de herfstvakantie starten, zodat er geen leerlingen in de 

weg lopen en als er schilderwerken gebeuren, kan het lokaal 

voldoende verluchten. Het project zal langer in beslag nemen dan 

verwacht, omdat er bij de werken meer aangepakt wordt dan 

gepland. 

 Doel is om op 6 jaar alle klaslokalen op te frissen, want alle klassen 

op 1 jaar opfrissen is onmogelijk. 

 Opmerking: Naar alle klassen dit project communiceren om 

ongenoegen te vermijden. Er werd al een vraag gesteld waarom er 

niet gestart wordt met het zesde leerjaar, dan heeft iedereen er 

plezier van. 

 

 

9. Volgende vergadering ouderraad: 

 

 De volgende vergadering van Pimp je speelplaats wordt zo snel mogelijk 

vastgelegd. 

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

 


