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Uitgewerkt verslag ouderraad 04. 

 

Aanwezig:  

Ann Jespers (directeur), Tineke De Decker, Katleen De Rooster, Dieter Goossens, Inge 

Lambrechts, Tina Bastiaens, Carla Goossens, Eva Zagers, Stijn Van den Eede, Sofie De 

Wit, Bart Moens en Ward Vermeiren  

 
 

Afwezig (verontschuldigd): 

Liesbeth Willaert, Eva Ghys, Ann Robbens, Steffie Putzeys, Darlien Stercq en Pieter 

Mollemans. 

 
 

Verslaggever: 

Ward Vermeiren. 

 
 

Uitwerking voorstellen en afspraken: 

 

1. Goedkeuring verslag voorgaande vergadering. 

 De verslagen van oktober en november zijn in orde en worden later goedgekeurd. 

 
 

2. Directie. 

 OK: Juf Neftis Bertels heeft elders een voltijdse betrekking gevonden. Juf 

Leen De Wachter, terug van bevallingsverlof, zal deeltijds werken. Zij werkt 

maandag, dinsdag en woensdag (om de 2 weken). Woensdag (beurtelings), 

donderdag en vrijdag zal juf Carlita het onthaalklasje op zich nemen. 

 K2: Juf Wendy Selleslagh is terug. 

 K3: Juf Veerle De Smet is afwezig en wordt vervangen door juf Lotte Franckx. 

(komt ter vervanging van K2) 

Schooljaar: 2017-2018 

Ouderraad: Vergadering 

Onderwerp: Zie agenda 

Datum:  09/01/2018 
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3. Schoolraad. 

 De vergadering van 20 november 2017 werd geannuleerd wegens een te druk 

programma. Overigens zijn alle agendapunten lopende, waardoor vergaderen geen 

meerwaarde had. 

 

 Verduidelijking omtrent de klasdifferentiatie door de klasjuf. De juf werkt met 

een contractwerk. Het betreft opdrachten die leerlingen moeten of mogen 

afwerken. Soms gebeurt dit individueel, maar het moet even goed in groep 

volbracht worden. (bv. een presentatie met PowerPoint voorstellen) De leerlingen 

met nood aan nog meer uitdaging (oa. hoogbegaafd) krijgen extra begeleiding 

door de zorg. Zorgjuf Annelies begeleid de ‘projectgroepen’. Voor de selectie van 

wie in aanmerking komt, baseert men zich op de expertise van Tessa Kieboom. 

Tessa Kieboom hanteert volgende criteria: creativiteit, motivatie en 

taakgerichtheid. De school gaat er op een goede manier mee om. 

 

 

4. Werkgroepen/ouderraadactiviteiten. 

 

4.1. Evaluatie: 

 

A. Oudercafé Halloween: 

 Op 27 oktober 2017 ging deze activiteit door. Deze activiteit werd in het vorige 

verslag geëvalueerd. 

 

 Er was iets minder volk. Deze activiteit dient beter gecommuniceerd te worden, 

zodat iedereen op de hoogte is en het kan inplannen. Volgend schooljaar mogen de 

leerlingen verkleed naar school komen. 

 

 

B. Grootouderfeest: 

 Deze activiteit ging door op 15 november 2017. 

 

 Alles is vlot verlopen. Geen opmerkingen te melden. 
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 Het is opmerkelijk dat er toch een groot bedrag werd geschonken door 

grootouders. De giften waren een succes, maar vooral hartverwarmend! Alsook 

werden er op deze dag heel veel kalenders verkocht! Deze zijn allemaal 

uitverkocht! 

 

 

C. Kaas- en wijnavond: 

 Deze activiteit ging door op zaterdag 02 december 2017. 

 

 De winst bedroeg ongeveer 1 011,38 €UR, wat op zich een heel mooi bedrag is! 

Een extra proficiat aan de organisatoren van deze activiteit en een dankuwel 

voor alle helpende handen. 

 

 De opkomst lag hoger dan vorig jaar. Desondanks dat er velen naar KV Mechelen 

trokken, waren er 74 mensen aanwezig. Later werd dit aangedikt door nog enkele 

personen die iets kwamen drinken. Desondanks dit alles heeft men minder 

gedronken dan vorig jaar. In bepaalde klassen was dit een uitgelezen kans om 

eens met elkaar kennis te maken en spraken de ouders samen af om met elkaar te 

eten. Deze tip wordt meegenomen naar een eventuele volgende editie. 

 

 Een fijne avond waarbij alles heel verzorgd was qua omkadering, alsook het 

buffet. Er kwam veel positieve respons op het feit dat dit op school 

georganiseerd werd. Het geheel werd heel mooi versierd, wat het allemaal 

meteen gezellig maakte. 

 

 Organisatorisch was het wel zwaarder. Er diende veel meer materiaal aangehaald 

te worden. Het prijsverschil was eveneens miniem om de zaal te huren. 

 

 Enig puntje van kritiek. Er was te weinig brood, maar wel voldoende wijn en kaas. 

Ook het tweede deel van de ruimte raakte niet opgewarmd. Mevr. Ann Jespers 

neemt het op om dit te bekijken. 

 

 De organisatoren bekijken of er een volgende editie komt. Welk tijdstip pas het 

best… Wordt vervolgd.  
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4.2. Stand van zaken: 

 

A. Pimp je speelplaats (+ zie bijlage): 

 Het aanvraagdossier dient eind februari ingediend te worden om kans te maken 

op een mogelijke subsidie. De focus ligt vooral op de tuin, maar het plan moet 

concreter. Een ontwerp wordt overhandigd aan de directie. Mevr. Ann Jespers 

zal dinsdag met haar team bespreken wat zij verstaan onder een mooie 

buitenspeelplaats, want tenslotte zijn zij het die er alles bolwerken en de 

verantwoordelijkheid dragen. De slaagkansen bedragen 30% om een subsidie te 

bekomen, maar de aanzet is gegeven en een mogelijke ondersteuning kan. 

o Mogelijke vragen: een open ruimte om te voetballen, werken met een 

reliëf, toch een speelhuisje, desondanks de hoge eisen van de 

veiligheidsinspectie… Wat met de bomen en welke krijgen de voorkeur?, 

Werken met rustige plekjes of hoe vol mag alles staan? Is er plaats om te 

klimmen en te klauteren, een waterparcours zonder modder, perkje rond 

de caravan, vlonder rond de kastanjeboom, … 

o Kortom welke speelmogelijkheden zijn er nu en welke zien het team nog 

zitten? Tenslotte blijft het nog steeds een school… maar een 

avontuurlijke, uitdagende speelplaats voor iedereen is nog steeds het 

uitgangspunt.  

 

 De tweede werkdag was een waar succes. Met professioneel materiaal werd er 

heel wat verwezenlijkt, maar bovenal de gedrevenheid en aanwezigheid van de 

werkkrachten. Met weinig geld (25,56 €UR) is er een prachtig project 

uitgewerkt! Uiteraard zijn centen meer dan welkom!! Een grote dankuwel aan alle 

helpers, bedenkers en mensen die er op één of andere manier betrokken waren 

om dit project te realiseren. 

 

 Enkele suggesties van de ouderraad: 

o De betonnen wand is op veel plaatsen in verval. De werkgroep van 

verfraaiing neemt dit op. 

o De andere bomen dienen ook een onderhoud te krijgen. Hier kan gerust 

contact opgenomen worden met Roald Van Hoeij.  

 

 Ward Vermeiren werkt een bundel van het project uit voor de website/school. 
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B. Carnavalcafé: 

 Deze activiteit vindt plaats op vrijdag 09 februari 2018. 

 

 Deze activiteit zal het schoolteam communiceren naar alle ouders en leerlingen. 

Iedereen is verkleed, iets wat iedereen graag doet… 

 

 Het verloop van deze dag werkt een werkgroep nog uit en op de volgende 

personeelsvergadering zal er meer duidelijkheid komen.  

 

 Oproep tot kandidaten om het oudercafé te openen vanaf 14u00 en alles klaar 

te zetten: Carla Goossens (coördinator) en Ward Vermeiren (klaarzetten en 

opruimen) zijn reeds kandidaat. Tina Bastiaens en Eva Zagers laten asap iets 

weten. 

 

 

C. Posse Leest: 

 Deze activiteit coördineert een werkgroep van leerkrachten en enkele ouders. 

Eva Zagers blijft hier nauw betrokken en verzorgt de communicatie naar de 

ouderraad toe. 

 

 De formule wilt men niet te veel veranderen! Meer informatie volgt. 

 

 Er was een voorstel voor een speelgoedverkoop van kinderen voor kinderen te 

organiseren. Dit voorstel neemt Eva Zagers mee, rekening houdende met de 

organisatie, het in gedrang komen van andere organisaties, de bemanning van 

deze post, de plaats (ook bij regenweer), de haalbaarheid gezien de wegen 

worden afgesloten…!  

 

 

D. Schoolfeest 

 Deze activiteit zal doorgaan op zaterdag 02 juni 2018. 

 

 Een werkgroep van leerkrachten komt later bij elkaar, maar zoals voorgaande 

edities belooft dit weer een spektakel te worden, waarbij de leerlingen optreden. 
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 Eva Ghys en Ann Robbens zijn de contactpersonen voor deze activiteit, maar 

dienen dit nog te bevestigen. Eveneens voor de vraag van catering wordt de hulp 

gevraagd van de ouderraad. 

 

 

5. Varia: 

 Catering op school. Dit punt werd reeds meermaals aangehaald. (zie voorgaande 

verslagen) Eva Zagers en Ward Vermeiren bekijken dit verder en zullen later een 

mogelijk ontwerp doorgeven aan de directie. Wordt vervolgd… 

 

 De school is nog op zoek naar iemand die toezicht wilt houden tijdens de 

middagpauze. Oproep voor (groot)ouders… De praktische regeling gebeurt met de 

directrice. 

 

 Tineke De Decker laat weten dat dit haar laatste werkjaar als voorzitster 

is. Het vele werk eist zijn tol. Later zal een opvolger gezocht worden. Uiteraard 

bedanken we Tineke De Decker voor de enorme inspanningen als voorzitster en 

kunnen we stellen dat zij aan de basis lag dat de ouderraad een prachtig 

onderdeel werd ten voordele van de school.  

 

 

6. Volgende vergadering ouderraad: 

 De volgende ouderraad gaat door op dinsdag 13/03/2018 om 20u00. De 

werkvergadering van februari valt weg, gezien deze in de krokusvakantie valt. 


