
 
 

Ouderraad 24 september 2018 

Aanwezig: Tom Moons (voorzitter), Kris Crommen, Jona Lambrechts, Bart Crols, Tom Van Thienen, 

Tin Verhofstadt, Marjan Decroos, Kristel Lauwers, Joris Vrysen (penningmeester),  Jeroen Goffin 

(ondervoorzitter), Eddie Clybouw, Lut Geens (secretaris), Dries D’hondt, Kurt Couckuyt, Tom 

Meersman, meester Vincent (3e leerjaar), mevrouw Karien de Corte (beleidsmedewerker), juf Inge 

(5e leerjaar),  Evi Vanheel, Kristien Smeyers 

 

Verontschuldigd: Katrien Timmerman, Christophe Mertens, Cinthe Lemmens, Steven Vandeput, 

Yvonne Denier, Tom Boogaerts, Marjan Klingels, meneer Geert Vandermeulen (directeur) 

 

Besproken punten :  

1. Welkom en voorstellingsronde 

 

2. Werking Ouderraad:  

Samen school maken, door als oudergemeenschap op de best mogelijke manier samen te 

werken met de school 

 Schoolbeleid UITDENKEN (complementair met schoolteam) 

 Schoolbeleid mee UITVOEREN en MEE LEVEN (complementair met schoolteam) 

Ouderraad als belangrijk onderdeel van het organigram van de school, met een link naar de 

schoolraad en schoolteam (door samen te werken met het schoolteam in thema- en projectgroepen). 

Deze thema en projectgroepen worden in punt 4 verder in detail besproken.  

3. Feedback vergadering schoolraad: 

De schoolraad, die 4 keer per jaar samenkomt, zorgt dat bepaalde overkoepelende thema’s 

besproken kunnen worden met verschillende vertegenwoordigers (school, kleuterschool, 

schoolbestuur, ouderraden, buurtbewoners), om als gewenst en gevraagd, ook doorslaggevende 

beslissingen te nemen. 

Eerste schoolraad was op 20 september. Belangrijkste punt was het toewerken naar een  

schoolbrochure door de Speelkriebel en De Mozaïek. 

Vraag op ouderraad : is er iemand van de ouders bereid om de ouderraad van De Mozaïek te 

vertegenwoordigen op de schoolraad ? Volgende data zijn : 20 september, 3 december, 13 

maart, 21 mei 

 

 



 
 
 

4. Voorstelling van de thema-en werkgroepen van de school en ouderraad:  

De school werkt rond 3 duidelijk omlijnde thema’s :  

- beleidsthema’s (communicatie, taal, ...) 

- pedagogische thema’s (KIVA, verkeer, ...) 

- organistorische thema’s (schoolfeest, Project 2020, eetfestijn, ...) 

Voor elk thema kunnen projectgroepen opgezet worden waar een sterke wisselwerking wordt 

gezocht tussen school en ouderraad.  

Binnen beleidsthema’s zijn dit de projectgroepen :   

 Communicatie 

Juf Ilse is aanspreekpunt vanuit de school. Binnen dit thema zijn er volgende projectgroepen :  

Algemeen communicatiebeleid (Tom Moons) – De school werkte een volledig communicatiebeleid 

uit. Vanut de ouderraad kijken we mee naar dit beleid en proberen we dit samen mee vorm te geven.  

Website (Kris Crommen)– de school wil graag in voorjaar van 2019 een nieuwe schoolwebsite. Kris 

Crommen zal met zijn expertise op dit vlak de school mee ondersteunen.   

Karooke (Yvonne Denier) – Al meer dan 18 jaar verschijnt het Karooke maandelijks mee in de 

boekentas. Yvonne en haar team nemen dit werk weer zeer ter harte dit jaar.   

Muurschildering (Anke Vandeput) – In de Patroonschapstraat en Lindenstraat komt er een 

muurschildering. In samenspraak met ouderraad, school en buurtbewoners zal hiervoor een 

kunstenaar gezocht worden (eerdere zoektocht werd geannuleerd). Deze zoektocht zal na de 

herfstvakantie opnieuw opgestart worden.  

Tijdens de ouderraad bevestigde Kristien Smeyers net als vorig jaar opnieuw deel te willen uitmaken 

van deze communicatiegroep (niet in een trekkersrol). 

 Taalbeleid 

Juf Mieke is aanspreekpunt vanuit de school. Binnen dit thema is er 1 projctgroep :  

Peperboekenhuisje (Tin Verhofstadt en Jona Lambrachts), een plek en moment tijdens de 

middagspeeltijd om een halfuurtje te lezen. Tin  en Jona zijn trekker van deze werkgroep. Vraag op 

ouderraad : Zijn er ouders/grootouders die een halfuurtje willen komen meehelpen doorheen het 

jaar in het peperboekehuisje? Contacteer Tin.  

 

 



 
 

 Infrastructuur 

Juf Benedicte is aanspreekpunt vanuit de school. Twee projectgroepen :  

Schoolplaatsverfraaiing (trekker?) : samen met de school nadenken en werken aan verfraaiing van de 

speelplaats. Bert van Looveren, landschapsarchitect, is aangeworven als projectleider. Tijdens de 

ouderraad voegden Kurt Couckuyt en Marjan Decroos zich toe. Oproep tijdens de ouderraad : wie 

voegt zich graag toe aan deze groep en wie wil graag trekker zijn van deze groep?  

Klusjesteam (trekker?) : eerste concreet project van deze nieuwe werkgroep is de renovatie 

(schilderen) van de opvangklas boven tijdens de november – wat ook het nieuwe vergaderlokaal 

wordt van de ouderraad. Tijdens de ouderraad voegden Kurt Couckuyt, Marjan Decroos en Dries 

D’Hondt zich toe. Oproep tijdens de ouderraad : wie voegt zich graag toe aan deze groep 

(grootouders ook van harte welkom)  en wie wil graag trekker zijn van deze groep?  

Binnen pedagogische thema’s zijn dit de projectgroepen :   

 ZILL: Zin in Leren/Leven.  

Aanspreekpunt vanuit de school is meneer Geert.  Er zijn twee projectgroepen :  

Info avond (trekker?) : tijdens een info-avond informeren we de ouders rond een welbepaald thema. 

Dat zal dit jaar ZILL zijn. Oproep tijdens ouderraad : wie wil zich graag toevoegen aan deze groep? 

Wie wil trekker zijn?  

Gezin (Evi Vanheel) : op initiatief van Evi (trekker van deze groep) wordt er een nieuwe projectgroep 

opgezet die kijkt naar hoe anders samengestelde gezinnen hun plek zo maximaal kunnen vinden op 

de school. Tijdens de ouderraad gaf Anke Vandeput zich op om deel uit te maken van deze 

projectgroep. Oproep tijdens ouderraad : wie wil zich graag toevoegen aan deze groep?  

 KIVA  

De afgelopen jaren werd er een sterk en bekroond antipest beleid uitgewerkt samen met de school 

rond KIVA ( De Mozaïek als pilootschool voor Leuven). Aanspreekpunt vanuit de school is Meester 

Vincent (ter voorlopige vervanging van Meester Pieter). Vanuit de ouders is Kristel Lauwers de 

trekker. Oproep tijdens ouderraad : wie wil zich graag toevoegen aan deze groep?  

 Verkeer 

Aanspreekpunt vanuit de school is meester Diederik.  

Twee projectgroepen :  

Schoolstraat (Marlies de Werd / Cindy Merlevede) : een groepje ouders wisselt elkaar af om de 

slagboom aan begin s: choolstraat te bemannen. Met Marlies en Cindy als trekkers va deze groep.  



 
 
Fietsexamen (Jeroen Hennion / Nik Vyverman) : Elk jaar is er het fietsaxamen voor de 6dejaars. 

Jeroen en Nik trekken dit mee vanuit de ouderraad. Tijdens de ouderraadvergadering voegde Tom 

Meersman en Anke Vandeput zich toe aan deze groep.  

Binnen organisatorische thema’s zijn dit de projectgroepen :   

 Schoolfeest / Project 2020 

Schoolfeest (trekker?) : Elk jaar organiseert de school een schoolfeest. Terwijl dat de vorige jaren 

vooral getrokken werd door de ouderraad zal er een sterker evenwicht zijn dit jaar. Met een 

projectgroep met vertegenwoordigers van zowel de school als ouderraad. Oproep tijdens de 

ouderraad : wie wil trekker zijn van deze projectgroep ? Wie wil graag deel uitmaken van deze 

projectgroep? 

 Tijdens de ouderraad werd ook over de gekozen datum van het schoolfeest gesproken. Nu 
op 5 mei vastgelegd in de schoolkalender. Er werd beslist dat deze in overleg tussen de 
ouders en school eventueel nog kan herbekeken worden. Extra toelichting van meneer Geert 
na lezen van verslag : “Datum schoolfeest hangt samen met de opendeurdag van HHK (4/5). 
Zo kunnen we materialen dat weekend gezamenlijk gebruiken. Dagen in mei die voor de 
school pasten waren helaas schaars.”  

Project 2020 (Tom Moons) : Om de twee jaar wordt er een schoolspektakel georganiseerd (vorig jaar 

werd de Reuzeperzik gespeeld voor meer dan 1000 toeschouwers in Hal 5). Er werd reeds een 

evaluatiemeeting georgansieerd waarbij het geheel als zeer positief werd geëvalueerd maar met ook 

een aantal werkpunten voor de volgende editie (draaiboek, betrokkenheid binnen leerplan. ...) 

Aanspreekpunt vanuit de school is Juf Sofie. Voor de ouders is dat Tom. Tijdens de ouderraad sloten 

Kristien Smeyers, Dries D’Hondt en Kurt Couckuyt zich aan bij deze werkgroep. Oproep : wie je graag 

aansluiten? Dat kan. Eerste vergadering op woensdag 24 oktober op de school om 20u15.  

 Eetfeest / Afscheid 6des  

Eetfestijn (Trekker?) : Dit werd de voorbije jaren getrokken door de school. Voor dit schooljaar wordt 

een wissewerking gezocht met de ouders. Datum eetfestijn op 17 februari. Vanuit de school is Juf 

Marijne aanspreekpunt. Oproep tijdens de ouderraad : wie wil trekker zijn van deze projectgroep ? 

Wie wil graag deel uitmaken van deze projectgroep? 

Afscheid Afzwaaiers (trekker?) : Het vertrek van de 6dejaars is steeds een groot feest. Aanspreekpunt 
vanuit de school is nog niet vastgelegd. Extra toelichting van meneer Geert na lezen verslag : 
“Afscheid 6des wordt 'afscheid afzwaaiers' (voor alle kinderen die de school verlaten en naar het bso 
gaan. Dus ook kinderen die de overstap maken na het 4e of 5e leerjaar)” 

Oproep tijdens de ouderraad : wie wil trekker zijn van deze projectgroep ? Wie wil graag deel 

uitmaken van deze projectgroep?  

 



 
 
Naast de thema-groepen heeft de ouderraad ook een aantal eigen projectgroepen, puur gelinkt aan 

de ouderraad. Eigen thema’s ouderraad:  

 Benefiet (Evi Vanheel) 

Elk jaar wordt er een wafelverkoop georganiseerd door de ouderraad. Trekker van deze projectgroep 

is Evi Vanheel. Tijdens de ouderraad voegde Anke Vandeput zich bij deze groep. Oproep : wie wil 

graag zich inzetten voor deze projectgroep?  

 Ouderkaffee (Joris Vrysen) 

Doorheen het jaar organiseert de ouderraad een aantal activiteiten voor en met ouders (oudercafé, 

ouderfuif). Trekker van deze werkgroep is Joris Vrysen. Tijdens de ouderraad voegden volgende 

personen zich toe tot deze werkgroep : Kris Crommen, Kristien Smeyers, Tin Verhofstadt, Eddie 

Clybouw. 

 Koffie op de stoep (trekker?) 

Koffie op de stoep is een initiatief van de ouderraad om 2 maal per jaar aan de schoolpoort koffie aan 

te bieden aan de ouders. Tijdens de ouderraad hebben Tin Verhofstadt en Joris Vrysen zich 

opgegeven voor deze werkgroep.  

 Dag van de Leerkracht (Lut Geens) 

Dag van de Leerkracht wordt gevierd op 5 oktober. Ook dit jaar, met een heus ontbijt voor de 

leerkrachten. Trekker van deze werkgroep is Lut Geens. Oproep tijdens de ouderraad : Lut is 

specifiek nog op zoek naar een aantal ouders die kunnen inspringen in het begeleiden van een klas. 

Een aparte communicatie wordt hierrond nog uitgestuurd naar de ouders. 

 

 Sociale media en pers (Eddie Clybouw en Bart Crols) 

De ouderraad heeft een eigen facebookpagina : Ouders Mozaïek. Hierop worden foto’s en nieuwtjes 

gebracht van de activiteiten van de ouderraad. Eddie Clybouw is hier beheerder van. Daarnaast 

proberen we ook activiteiten van de ouderraad in de pers te laten verschijnen. Bart Crols zal die taak 

op zich nemen dit jaar.  

 Mama Mundi (Katrien Timmerman) 

De voorbije jaren werd er met de proejctgroep Mama Mundi gewerkt rond inclusie en integratie van 

alle gemeenschappen. Katrien Timmerman en Sofie Verschueren hebben hier heel wat expertise 

rond opgebouwd. Dit schooljaar krijgt dit thema extra aandacht binnen de ouderraad. Tijdens de 

ouderraad voegde Marjan Crools. Oproep tijdens de ouderraad : wie wil graag bij deze groep 

komen?  

 



 
 

5. Rol van de klasouder 

Tijdens de ouderraad werd in kleine groepjes de rol van de klasouder besproken. Met als eerste 

vraag of een klasouder nodig is. En met een tweede vraag of de klasouder een extra rol kan spelen 

naar het betrekken van alle ouders, ook zij die moeilijker bereikbaar zijn.  

Op de eerste vraag werd positief geantwoord. De ouderraad stemde in om de conclusies van de 

verschillende groepjes mee te nemen naar de werkgroep communicatie en mama mundi, om te 

bespreken op welke manier de klasouder naast informatie-verspreider ook een rol kan opnemen als 

verbindende en integrerende persoon, die er kan voor zorgen dat alle ouders op de hoogte zijn van, 

geïntegreerd in de groep, mee zijn. Met ook de vraag of deze ‘nieuwe’ rol een specifiek type van 

persoon vraagt als klasouder, of dat dit niet nodig is.  

Tijdens de volgende ouderraad zal het gesprek met werkgroep communicatie en mama mundi 

gefeedbackt worden naar de groep.  

 

6. Opinie: Sinterklaas 

Er was een vraag van Eddie Clybouw rond sinterklaas: gezien de geschiedenis van het verhaal van 

Sinterklaas, spreken we over roetpieten of zwarte pieten? En hoe wordt dit vorm gegeven in realiteit 

bij de komst van de sint in december op school. De school, alsook de leden van de ouderraad nemen 

dit verder mee, om dit verder te bespreken op de ouderraad van november.  

 

7. Rondvraag en varia-punten 

 Kristel Lauwers : Heel veel ouders hadden graag de mailadressen van andere ouders en 

vragen die expliciet, kan er een klaslijst met mailadressen zoals vroeger gemaakt worden? 

Volgende stap : dit wordt besproken met de school. Huidige situatie : mailadressen na 

opvraag door de ouderraad en school naar aanleiding van de GDPR: verkregen van 80% tot 

90% van alle ouders! Kan dit alsnog gestrecht worden? 

 

 Mevrouw Karien: Hoe briefjes die meegegeven worden sneller terugkrijgen? Probleem van 

niet- of te laat teruggegeven briefjes wordt steeds groter 

Volgende stap : Dit zal opgenomen worden door de ouders in de projectgroep communicatie. 

 

 Eddie Clybouw : Opzet van de schoolkalender is positief om een jaaroverzicht te hebben, wat 

ook door de aanwezige ouders werd bevestigd. Kostprijs van 15 eur wel aan de hoge kant.  

Volgende stap : school geeft aan dat idee van schoolkalender en proces zeer laat is opgestart. 

Naar volgend schooljaar wordt dit sneller opgestart zodat prijszetting, maar ook data-

bepaling (schoolfeest, eetfestijn, ...) sneller op voorhand kan besproken worden met de 

ouders. 

 



 
 

 Tom Van Thienen : wil graag op de volgende ouderraad fietsenstalling-issue bespreken 

 

 Bart Crols : Uitlopen van de ouderraad vergadering komt volgens hem door eerst het 

samenzitten in kleine groepjes om dan nog eens in grote groep te overleggen.  

Volgende stap : naar volgende ouderraad zal er OF in grote groep gedebateerd worden, OF in 

kleine groepjes waarbij dan gevraagd zal worden om de besproken punten te noteren op een 

papier die achteraf dan verwerkt zal worden.  

 

 

De volgende ouderraden zijn :  

 

dinsdag 13 november 

woensdag 23 januari 

donderdag 21 maart  

donderdag 9 mei  

donderdag 20 juni  

 

 

 


