
 

 

 

Ouderraad 20 juni 2019 

Aanwezig: Kristel Lauwers, Eddie Clybouw, Tin 

Verhofstadt, Steven Vandeput, Joris Vrysen (penningmeester), Tom 

Moons (voorzitter), Jeroen Goffin (ondervoorzitter), Bart Crols, Jona 

Lambrechts, Christophe Mertens, Jeroen Hennion, Kris Crommen, 

meester Pieter (zorgcoördinator), juf Kristien (2 A),  meneer Geert 

(directeur). 

 

Vooraf: Deze oudervergadering is de laatste voor een aantal 

fantastische ouders die afzwaaien nadat ook hun jongste spruit de 

lagere school verlaat, we zijn ongelofelijk dankbaar voor hun 

jarenlange engagement en gaan hen ongelofelijk missen!! 

1) Evaluatie bevraging ouderraad  

- Grootste nadruk ligt op welzijn van het kind, op de verbindende 

functie en de kritische functie van de ouderraad 

- Liever 4 hoofdwerkgroepen i.p.v. heel veel verschillende. In dat 

geval zouden we maar een 8 tal trekkers nodig hebben, maar dan in 

co-creatie, dus 4 duo’s 

1. inhoudelijk pedagogische werkgroep 

2. organiserende evenement werkgroep 

3. co-creatie werkgroep 

4. handen uit de mouwen werkgroep 



Nog concretiseren. 

2)  Idee voor het project 2020: 

Lichtere versie dan 2019. Thema wordt media. Geïnspireerd door Zill: 

gaat om proces en niet om product. Verhaal: Moza vertrekt op 

wereldreis. Alle kinderen vertellen over hun stukje uit de wereldreis. 

Kinderen kunnen doorheen het jaar kiezen waar ze aan meewerken, 

door vb. eens mee te schrijven aan een krant waar Moza  de 

piramides in Egypte beklimt, of een filmpje van you tube met wat ze 

meemaakt. Op 8 mei komt dan de voorstelling van wat daar heel het 

jaar rond gebeurd.  

 

3) Bedanking aan alle leerkrachten uitgereikt, heel warm onthaald (2 

grote manden van de wereldwinkel) 

4) Fietsexamen: volk genoeg gevonden 

5) Afscheid 6es: Jeroen en Lut helpen al opdienen, nog 2 mensen 

nodig 

6) Wafelverkoop: 20 november 2020 

7) Varia: mailadressen volgend schooljaar enkel volgens GDPR maar 

toch zo goed mogelijk verspreiden per klas om het de ouders 

mogelijk maken om hun juf of meester te bedanken!! 

8) Agenda: 

Ouderraad 20-21:  

18 september, 23 november, 21 januari, 12 maart, 28 april, 18 juni 

Telkens om 20u15 (op weekdagen) of op zaterdag (10u15) 


