
 

Ouderraad 23 januari 2019 

Aanwezig:  Katrien Timmerman, Tom Moons (voorzitter), Jeroen Goffin (ondervoorzitter), 

Steven Vandeput, Elke Hendrickx, Kris Crommen, Jona Lambrechts, Tin Verhofstandt, Joris 

Vrysen (penningmeester), Lut Geens (verslag), Marjan Decroos, Kristel Lauwers, Juf Veerle, 

Juf Hilde, Karien De Corte (beleidsondersteuner), Isabelle Goudeseune, Eddie Clybouw, Kurt 

Couckuyt 

Verontschuldigd: Anke Vandeput, Willem Creffier, Tom Vanthienen, Jeroen Hennion, Tom 

Boogaerts, Nik Vyverman 

 

1. Goedkeuring verslag ouderraad 23 november  

Goedgekeurd, ook nadien voor wie wenst inkijkbaar op nieuwe website van de school, rubriek 

Ouderraad  

2. Update schoolraad:   

Isabelle licht kort toe: voornamelijk besluitvorming speelplaatsverfraaïing kwam aan bod; zie 

agendapunt 4.  

3. Overzicht stand van zaken thema- en werkgroepen  

Werkgroepen Ouderraad  

l. Werkgroep diversiteit (Katrien Timmerman) – thema’s: eetfeest en klasouders  

De werkgroep diversiteit beoogt meer verbinding tussen ouders onderling van verschillende 

en dezelfde origine, en tussen ouders en school.   

Zo zorgen zij ervoor dat er aan het eetfeest op 17 februari ('s middags) 2 gerechten 

toegevoegd worden: falafel en bryani.  

Ook de rol van klasouder werd met ditzelfde doel (verbinding) overdacht door deze 

werkgroep; klasouder fungeert voortaan als verbindende schakel tussen ouders en school en 

ouders onderling, zowel wat communicatie als wat praktische thema’s betreft. Hier enkele 

voorbeelden: 

- Vb. Huiswerkbegeleiding evt. samen doen met enkele ouders, met of zonder vaste 

frequentie  

- Vb. afspreken om samen te rijden bij transportmoelijkheden naschoolse activiteiten  

- Vb. een schooluitstap of actueel schoolthema toelichten (denk aan ‘Openluchtklassen’; 

verduidelijken wat dit inhoudt, moeilijk te vatten voor anderstaligen). Men zou voor 



belanghebbenden die nood hebben aan verduidelijking hierrond een infoavond kunnen 

inrichten om toe te lichten, en ervoor zorgen dat wie er nood aan heeft hier ook bereikt 

wordt. 

2. Werkgroep Ouderkaffee (Joris Vrysen) – thema’s: ouderfuif 9/2, kinderfuif en oudercafé 

- Ouderfuif 9 februari: alleen daarheen! Kaarten te verkrijgen live aan de schoolpoort 

bij Kris Crommen, Jeroen Hennion en Tin Verhofstadt, en ook via sms bij Tin 

Verhofstadt. De kaarten verkopen als een trein, dus snel zijn is de boodschap! 

Update 10/02: inmiddels heeft deze knaller plaatsgevonden en genoten alle aanwezigen van 

een heerlijk dansfestijn, niet in het minst door de aanwezigheid van DJ Buscemi en een pak 

enthousiaste ouders, leerkrachten en zelfs geïnteresseerden die niet rechtstreeks in 

schoolverband kwamen. Elke ploeg die met 5 verschillende fluopolsbandjes aan de kassa 

verscheen mocht 5 Trivial Pursuit vragen oplossen en maakte bij een volledig juiste score 

kans op de enige echte Pacman-portie gemengd, waavan foto in bijlage. De ploeg van Lien, 

Joke, Marian & co won en deelde, bravoooo!  

De opbrengst van deze avond gaat integraal naar een fuif voor alle leerlingen! 

- Ouderkaffee: zal kort na de paasvakantie plaats vinden, men zoekt nog locatie en 

datum en houdt zoals steeds snel op de hoogte! 

- Kinderfuif: zou eventueel kunnen doorgaan op vrijdag 21 juni, onder voorbehoud, 

maar oook andere opties worden bekeken. Deze datum wordt nog bevestigd! 

Noot: de kinderfuif zou dan dit jaar –uitzonderlijk- de plaats van het schoolfeest 

innemen; schoolfeest mag van de voorgedrukte agenda geschrapt worden. Concept 

schoolfeest kan echter wel blijven aanhouden de volgende jaren. 

3. Andere werkgroepen Ouderraad  

Dag van de leerkracht, Benefiet Wafelverkoop, Koffie op de stoep en social media/pers 

stonden deze vergadering niet op het programma om de beschikbare tijd niet te overschrijden. 

Beleidsthema’s  

Communicatie  

 

1. Algemeen communicatiebeleid (Tom Moons/meneer Geert) – thema: schoolbrochure  

Er werd intensief aan de nieuwe schoolbrochure geschreven, geschrapt en herschreven. Zo 

werd ze aangepast aan anderstaligen door middel van infographic; met pictogrammen 

zodat elementen zoals turnzak e.d. duidelijk zijn voor iedereen. Brochure werd door velen 

nagelezen, o.a. door papa P.Vangeneugden die Nederlands geeft aan anderstaligen en 

geschikt was om de brochure te screenen voor dit doelpubliek. 

In de schoolbrochure kwamen thema’s aan bod zoals 

- gsm: uitzetten of thuislaten  



- hoofddoek niet toegelaten, haarlint kan wel, deze gematigdheid wordt gehanteerd in 

belang van het kind zelf 

Nog andere accenten werden gelegd, terug te vinden in de schoolbrochure. Het oudste 

kind binnen elk gezin krijgt een gedrukt exemplaar mee naar huis en moet dit laten 

ondertekenen, voor gelezen en goedgekeurd. Dank aan alle betrokkenen en veel 

leesplezier! 

 

 

2. Website (Kris Crommen/Juf Ilse) – thema: homepage  

Nieuwe website is in volle ontwikkeling: begin februari lanceert de school een nieuwe 

website, mee vorm gegeven door Webhero. Meneer Geert projecteert het voorlopige 

resultaat even aan de aanwezigen.  

Het onderdeel ‘Ouderraad’ zal ingevuld worden door Christophe en Kris. Je kan op dit 

balkje klikken en dan krijg je alle info over de Ouderraad waarnaar je op zoek bent.  

Dit systeem maakt het makkelijker om items toe te voegen, er zijn immers ook 

schrijfrechten door/voor de ouderraad, als onderdeel van de school dus terug te vinden in 

de klikbalk bovenaan.  

Dank aan alle medewerkers hiervan binnen OR en schoolteam, en surfen maar! 

 

3. Andere werkgroepen communicatiethema’s :  

Karooke en Muurschildering staan niet op deze agenda om de beschikbare tijd te respecteren. 

 

Taalbeleid 

 

1.  Peperboekenhuisje (Tin Verhofstadt en Jona Lambrechts/juf Tine) 

Concept loopt goed!  Op moment van vergadering was men nog naarstig op zoek naar 

helpende ouders voor DINSDAG, dus wie nog ouders, grootouders en andere vrijwilligers 

kent die zich kunnen vrijmaken, graag nog de doodle invullen of Jona of Tin 

(0485415447) contacteren. 

Infrastructuur 
 

1.  Schoolplaatsverfraaiïng (Juf Benedicte/Marjan Decroos) – voorstel plan 

Zie agendapunt 4. 



2. Klusteam (Tom Moons) – schilderwerken en opmaak OPVANGKLAS, hoeraaa! 

Op zaterdag 26 januari hebben enkele fantastische ouders en schoolmedewerkers al enkele 

lagen van de te renoveren opvangklas boven geschilderd: DANK AAN ALLE MOEDIGE 

SCHILDERS!!  

De isolatie van het opvanglokaal zal verbeterd worden door middel van isolatieplaten die 

men zal plaatsen, met dank aan Dries Dhondt voor idee en know-how! 

Een nieuwe datum voor de vervolgwerken werd voorzien op …… 

 

Pedagogische thema’s  

 

1. KIVA (Kristel Lauwers/Meester Vincent)  

 

Het KIVAproject kreeg (terug) nieuw leven ingeblazen; er vonden weer aanstekelijke 

KIVAdagen plaats op een aantal vrijdagen die de goede sfeer op school bevorderden. Deze 

themadagen onder iets kleinschaligere vorm dit jaar, om het niet te overdonderend te maken. 

Het concept van groene en rode kaarten komt terug omdat dit goed werkt en motiveert en 

graag gedaan wordt. Op vrijdag 25 januari vond er nog een KIVAdag plaats, en op vrijdag 1 

maart (dag voor krokusverlof) zal nog een KIVAdag plaats vinden; namiddag die mee 

uitgedacht wordt de leerlingen zelf! Sterk is ook dat specifiek opgeleide leerkrachten worden 

ingezet in de klassen waar het nodig is, heel zinvol, waarvoor dank! Terug actieve 

communicatie naar de ouders. 

Noot: vraag nog om over alle mailadressen te kunnen beschikken van ook de 3e 

graadsleerlingen, omdat de ouders van het 5e en 6e leerjaar ook heel graag op de hoogte 

zouden blijven van alles wat het KIVAbeleid betreft. 

 

 

2. Gezin (Evi Vanheel)  

Gezinsthema wordt sinds Evi’s aanzet en inspanning ook heel goed gedragen door de school, 

zo wordt het woordgebruik in de brieven aan de ouders sindsdien heel aangepast uitgekozen. 

Ook schoolbrochure werd aangepast rekening houden met deze gevoeligheden; nuances 

werden toegevoegd. 

 

 

3. Andere pedagogische thema’s: ZILL, verkeer/schoolstraat komen vandaag niet apart 

aan bod o.w.v. beschikbare tijd. 

  

Organisatorische thema’s  

1. Schoolfeest 

Schoolfeest wordt zoals eerder vermeld dit jaar vervangen door een heuse kinderfuif, en dit op 

21/6 (onder voorbehoud, definitieve datum wordt nog bevestigd). 



 

2. Eetfeest  

 

Op 17 februari vindt ’s middags het eetfeest plaats, het wordt multicultureel met dit jaar ook 

falafel en bryani op het menu, met dank aan werkgroep diversiteit! 

4. Andere organisatorische thema’s: 

Project 2020 en het afscheid van de afzwaaiers komen een andere vergadering weer aan bod. 

 

5. Opinie: plan speelplaatsverfraaïing  

We krijgen het plan van de speelplaats in wording op de muur geprojecteerd: Atelier 

parcours heeft i.s.m. met Groenman een voorstel uitgewerkt: we zien een speelplaats met 

een veel groener karakter, natuurlijke elementen, afgebakend en toch wilde natuur. 

Kernwoorden hiervan: vergroening, ontharding. In totaal 5 nieuwe bomen. 

Enkele bedenkingen: 

- Is er een schaduwplek voor bij volle zon?  

Er is een luifel. Nog na te vragen of luifel doorzichtig is of schaduw geeft. 

- Is er een schuilplek regen?  

Er is een overkapping waar in principe net alle kinderen zouden moeten onder kunnen. 

- Zijn de voorziene nieuwe fietsenstallingen op de speelplaats allemaal nodig?  

Hiervoor zal een behoefteanalyse gedaan worden. 

Noot: Er kwam het voorstel van buurtbewoners om ‘onze’ fietsenstalling (de 

fietsenstalling van sportzaal 2 Blauwput Omnisport) te gebruiken op schoolvrije 

momenten. Directeur staat hier zeker voor open, maar er moet eerst samen gekeken 

worden hoe dit qua veiligheid en hoe dit praktisch (naar afsluiting en diefstalpreventie) 

haalbaar is. Wordt vervolgd! 

Timing:  

Rond de krokusvakantie zouden de muren gesloopt worden. 

Voor de paasvakantie zouden de werken aan fietsenstalling(en) en 

overkappingen aanvatten. 

Einde werken is voorzien eind september. 

 



 

5. Rondvraag en varia   

- Opvang woensdag tot 13u! Voorheen tot 12u30. Veel blijdschap bij alle ouders die net niet 

vóór 12u30 op school raakten. Enkel voor ouders wiens werksituatie het niet toelaat er voor 

12u30 te zijn.  

- Toelichting door meneer Geert over het verspreiden van de informatiefolder van de VLAM: 

Dit is per ongeluk gebeurd doordat het was meegegeven met de regulieren tijdschriften van 

Averbode (zat bij Zonnekind). 

- Zonnebloem: infoavond over thema mediaopvoeding, interessant! Mogelijks overbodig dat 

wij een gelijkaardige infoavond inlassen. 

- Project helm op - fluo top: fluohesjes school zouden er eind februari zijn!  

- Voorstel Annelies Evens: inzamelactie oude gsm's voor project Good Planet, in ruil krijg je 

voor zoveel binnengebrachte exemplaren krijg je vb. laptop: interessant: wordt bekeken. 

- Koelkasten: We opteren voor 2 aparte koelkasten (1 vr ouderraad en 1 vr schoolteam). De 

Ouderraad zal een nieuwe, duurzame aankopen. 

 

 

 
De volgende ouderraden vinden plaats op donderdag 21 maart, donderdag 9 mei, donderdag 

20 juni, graag tot dan!! 


