
 
 

Verslag: Ouderraad 9 mei 2019 

 Aanwezig: Joris Vrysen (penningmeester), Tom Moons (voorzitter), Jeroen Goffin 

(ondervoorzitter), Christophe Mertens, Kris Crommen, Tin Verhofstandt, Geert Vandermeulen 

(directeur), Steven Vandeput, Karien De Corte (beleidsondersteuner), ……… (juf in…..), Lut Geens (verslag), Evi 

Vanheel,   

Verontschuldigd: Bart Crols, Cindy Merlevede, Jona Lambrechts 

1. Goedkeuring verslag ouderraad 25 maart (20u15 – 20u20) 

Goedgekeurd door alle aanwezigen! 

2. Overzicht stand van zaken thema-en werkgroepen (20u20 – 21u30) 

Werkgroepen ouderraad:  

• Werkgroep diversiteit (Katrien Timmerman) – concept brugouders.  

Katrien Timmerman zal feedback geven op de eerstvolgende vergadering waar ze wel aanwezig is. 

•  Ouderkaffee (Joris Vrysen) – feedback ouderkaffee  

Was een fijne avond, Joris legt uit dat financieel een break-even draaiden, wat naar verwachting was. 

Er kwamen meer dan 50 ouders opdagen, wat schitterend nieuws is voor elke klas, waaraan een bal 

beloofd werd (1 per klas) vanaf een opkomst van 50 ouders. Jeroen Goffin zal ons voorzien van 20 

ballen voor de school, waarvoor dank! 

• Dag van de leerkracht (Lut Geens) – Concept + volk nu al recruteren 

De dag van de leerkracht zou dit jaar doorgaan op vrijdag 4 oktober. Deze werkgroep heeft nog 

mensen nodig omdat de organisatie vorig jaar alleen op de trekker terecht kwam, dus dit jaar nu 

alvast oproep voor wat meer volk dan vorig jaar nodig om het wat mee te kunnen dragen.... Vele 

handen maken licht werk, dus geen stress: met hoe meer we zijn, hoe beter beheersbaar ☺.  Hierbij 

een heel warme enthousiaste oproep om aan te sluiten → graag een mailtje naar 

lutgeens@hotmail.com. 

Andere : Benefiet Wafelverkoop, Koffie op de stoep, social media/pers 

Beleidsthema’s:  

Communicatie 

• Karooke (Yvonne Denier) – oproep naar teamleden 

Gezien enkele leden van werkgroep Karooke afzwaaien op school, werd er vorige editie al een 

warme oproep gedaan naar nieuwe schrijvers en schrijfster, waarop al enkele reacties volgden! We 

hebben echter nog enkele auteurs nodig! Nieuwe vrijwilligers zijn heel welkom een mailtje te sturen 

naar yvonne.denier@gmail.com   

• Muurschildering (Anke Vandeput) – status 

Meneer Geert liet het voorstel zien dat kunstenaar Nio tot stand bracht, was heel mooi beeld 

(voorlopig nog zwart-wit maar later nog in kleur gebracht) dat alle elementen van de ZILLfilosofie 

verenigt  in één beeld. Zodra ook door andere betrokken partijen goedgekeurd, zal de uitvoering 

volgen! 

• Lokaalbenamingen (update meneer Geert) 

Inmiddels werd er door het schoolteam met de leerlingen zelf samengezeten over de concrete 

invulling van deze namen. Leerlingen hadden fijne voorstellen, gaande van Pippi Langkous (naam van 

werklokaal 1e leerjaren) tot ……….. (symbool voor moed en doorzettingsvermogen? 

• Digitale inschrijving (update meneer Geert na vorige ouderraad) 



 
 

In totaal zijn nu maar liefst 380 leerlingen ingeschreven voor schooljaar 2019 – 2020. Meneer Geert 

verwerkte tot nog toe 70 inschrijvingen van de 72 in het eerste leerjaar beschikbare plaatsen zijn al 

ingevuld. In totaal blijven we op 18 klassen, en elke klas behoudt wel max.24 leerlingen als 

maximum. 

 Dankzij een flinke verhoging van het totaal aantal leerlingen (36 leerlingen) enerzijds, en door een 

verhoudingsgewijze verhoging van het aantal leerlingen en kinderen met specifieke (extra) 

zorgbehoeften, krijgen we meer mandaten.  

De nieuwe mandaten zullen omgezet worden in een taalondersteuner en een ICT verantwoordelijke. 

Wens is nog 1 zorgleerkracht extra. 

Andere : Algemeen communicatiebeleid (Tom Moons/meneer Geert), website (Kris Crommen/Juf 

Ilse) 

  

Communicatie: 

Meneer Geert overlegt met Ouderraad en leerkrachtenteam hoe te bevragen of een kind dat een 

brooddoos meeheeft maar niet mee eet samen met kinderen die meedoen aan de Ramadan. Het 

voorstel rees om een briefje –énkel- aan de betrokken kinderen mee te geven waarin de ouder moet 

bevestigen dat zijn/haar kind meedoet aan de Ramadan. 

 

Taalbeleid 

Peperboekenhuisje (Tin Verhofstadt en Jona Lambrechts/juf Tine) 

Infrastructuur 

• Schoolplaatsverfraaiing (Juf Benedicte/Marjan Decroos) – finale OK en planning 

Volledige plan werd goedgekeurd door het schoolbestuur!  

Slechts één aanpassing op het oorspronkelijke plan was nodig: een knappe besparing van € 25 000 op 

de banken die in standaardmateriaal zullen vervaardigd worden (en niet uit de duurdere mozaïek 

variant).            

Volgende fasen van het plan:  

✓ 1 juni starten  

✓ Eind augustus zouden de werken klaar zijn 

 

• Klusteam (Tom Moons) – Hulp bij verhuis klassen 10 en 17 mei 

Verhuis loopt zoals gepland, dit vraagt heel veel van het schoolteam maar iedereen draagt dat met 

verve. Op dinsdag tussen 15u30 en 17u moeten er telkens zware banken en kasten verhuisd worden 

die vaak de petjes van onze nochtans sterke juffen overstijgen. Daarom  wordt er gevraagd aan 

sterke ouders om de leerkrachten te komen bijstaan de komende dinsdagen wanneer zij hun kind 

komen afhalen!! Alvast heeel hartelijk dank voor jullie gewaardeerde hulp. 

 

pedagogische thema’s :   

• Verkeer - Fietsexamen (Nik)  

Oproep aan alle ouders om te komen helpen bij het fietsexamen. 

Nik Vyverman laat overbrengen dat de bewuste materiaalkist nog moet afgehaald worden. 

• Schermtijd tijdens middagpauze (Jona) 

Manier om kinderen rustig te houden tijdens of na het middagmaal, geen must, vaak ook als 

beloning voor een flinke voormiddag  

Andere : ZILL, KIVA/gezin (Kristel Lauwers/Meester Vincent) 



 
 

ZILLinfoavond is georganiseerd op 16 mei, graag inschrijven indien mogelijk. De bedoeling van de 

avond is om vanaf 1 september 2019 het aanbod toe te lichten dat verandert door het ZILLconcept 

Organisatorische thema’s:   

• Schoolfeest = kinderfuif 14/6  

Wordt leuk!! Mocht de speelplaats van de lagere school dan openliggen, gaat het door op de 

speelplaats van de kleuters. Goed communiceren met de kleuterschool over de samenwerking. 

Meneer Geert maakt briefje voor de buurtbewoners om ons bij voorbaat te verontschuldigen voor 

de mogelijke geluidsoverlast. Dit houden we uiteraard binnen de perken van geluidsnormen 

enzomeer, het wordt een fijne constructieve kinderfuif. 

• Afscheid afzwaaiers: vindt plaats op 25 juni 

 

• Laatste ouderraad:  ideeën: donderdag 20 maart vergaderen we voor een laatste maal dit 

schooljaar en sluiten we in schoonheid af. Jeroen heeft al een voorstel voor de praktische 

organisatie. 

Andere : P2020 

3. Samen : Jaarplan 2019-2020 (21u20 – 21u50) 

We maakten samen een opsomming van alle evenementen die op de jaarkalender van volgend 

schooljaar moeten komen, data nog te plannen; 

• 30 augustus open kijkdag, eventueel te combineren met een openingsfeest om de nieuwe 

speelplaats in te huldigen 

• Dag van de leerkracht 

• Project 2020 

• Ouderkaffee x 2 

• Voetbalfeest 

• Fietsexamen: datum polsen bij de Stad, die dit inricht 

• Klusdag 25 januari 2020 

• Kivadagen 

• Wafelverkoop  

• Frietjesfeest (op zaterdag!!) 

• Ouderraad op zaterdagochtend 

• Dikke truiendag wordt klimaatdag 

• Stip It week 

• 23 april start Ramadan en Aswoensdag start de vasten 

 

 

4. Rondvraag en varia (21u50 – 22u15) 

Vanaf 15 juni zullen wij (VZW Katholiek Onderwijs Kessel-lo) een personele unie met CVO Heverlee, 

Zusters Annuntiaten, ofwel het Heilig Hart Heverlee. Wij blijven eenzelfde VZW maar krijgen nieuwe 

bestuurders, met éénzelfde schoolbestuur. Enkele voordelen daarvan zijn een gezamenlijke 

klusdienst waarvan we kunnen gebruiken maken, een gezamenlijk ICT dienst, boekhouding, 

personeelsadministratie,…. Op die manier komt het personeel in ons secretariaat een beetje vrij voor 

schoolse administratie ipv personeelsadministratie. 

 


