
Verslag 001 ouderraad donderdag 19 september 2019 
 

Aanwezig: Jan, Jim, Katrijn, Nicole, Katrien, Tiziana, Elke, Tony, Jolien, Heidi, Karen, Monika, Ilse, 

Johan, Bart, Stef 

Verontschuldigd: Ann, Myriam, Barbara, Isabelle, Ine 

1 Verwelkoming nieuwe leden 

2 Goedkeuring verslag OR juni 

3 Openstaande punten vorige vergaderingen: 

- Update website OR (o.a. inhoud): Robin en Kristiaan hebben de basis gemaakt. De grafische              

kant moet nog wat bijgeschaafd worden. De website moet vooral gebruiksvriendelijk zijn,            

zodat alle leden van de OR er gemakkelijk op kunnen en mee kunnen werken. Er wordt                

voorgesteld dat het misschien nuttig kan zijn een aparte rubriek ‘realisaties’ toe te voegen,              

zodat alle ouders weten wat er gedaan wordt met het geld dat ingezameld wordt door de                

ouderraad. Het idee is nu om een voorstel uit te werken voor Winksele, en dit dan aan de                  

andere vestigingen te laten zien. Dit zal op de volgende scholenraad (14/10) besproken             

worden. De school zelf werkt ook aan een nieuwe website. 

- Reclame voor /zichtbaarheid van OR (o.a. welkombrochure): Elke maakte al een voorstel van             

brochure op. Bedoeling is dat het kort en eenvoudig is, en dat zeker de link naar de nieuwe                  

website gemaakt wordt. 

4 Terugblik 

- Startavond: Ook dit jaar is de organisatie van de startavond niet helemaal vlot verlopen. Om               

dit in de toekomst te vermijden, wordt afgesproken dat op de laatste OR voor de vakantie                

hierover afspraken zullen gemaakt worden, en dat ook alle taken duidelijker afgesproken en             

verdeeld zullen worden. Elke, Tony en Katrijn willen dit trekken. Heidi zal een presentatie              

voorbereiden die op de info-avonden in de klassen kan gegeven worden, zodat iedereen min              

of meer dezelfde boodschap brengt.  

5  Vooruitblik 

- Data volgende ouderraden: er wordt afgesproken om afwisselend op maandag en donderdag            

te vergaderen. De data zijn: 10/10, 4/11, 2/12, 9/1, 6/2, 9/3, 2/4, 4/5, 28/5, 18/6.  

- Activiteiten OR dit schooljaar:  

o 4/10: Dag van de leerkracht 

o Wafels en truffels: Monika en Katrien zullen dit organiseren. Katrijn wil ook            

meehelpen. De fietsjes van de school zijn stilaan aan vervanging toe. Misschien is dit              

een fijn doel om geld voor in te zamelen? Stef zal dit nog bekijken met de                

leerkrachten. 

o Sinterklaas: Monika vraagt na bij Ann of zij dit wil blijven doen. Karen en Katrijn               

willen eventueel wel helpen. 

o 31/01: dag van de directeur 



o 1/02: Italiaans Restaurant: Marleen zal dit dit jaar nog trekken, maar wou graag hulp.              

Jolien en Bart zullen mee organiseren met de bedoeling dat zij eventueel volgend             

jaar overnemen. 

o 21/03: Café chantant 

o 6/06: Schoolfeest. Monika trekt de werkgroep. Jan, Heidi en Karen willen mee            

organiseren. 

o 26/06: etentje OR 

o Startavond 

- Functies OR:  
o Voorzitter: Monika 

o Secretaris: Katrien 

o Penningmeester: Karolien 

o Vertegenwoordiger scholenraad: Heidi 

o Vertegenwoordiger Hibhop: Elke 

o Klasantennes: 

▪ Lg A: Karen 

▪ Lg B: Bart 

▪ Lg C: Elke 

▪ Lg D: Ine 

▪ L1: Heidi 

▪ L2: Ilse 

▪ L3: Heidi 

▪ L4: Katrien 

▪ L5: Johan 

▪ L6: Katrijn 

- Winksele kermis (20/10): Het concept zal hetzelfde zijn als vorig jaar. De school helpt mee               

met het klaarzetten van de zaal en de bediening van de drank, en krijgt hiervoor een deel van                  

de opbrengst. Stef zal binnenkort een mail rondsturen om hulp te vragen bij alle ouders. 

- Naschoolse activiteiten: Katrijn heeft verschillende activiteiten geregeld. In het eerste          

trimester zal er kaboutersport georganiseerd worden voor de 2de en 3de kleuterklas en             

taalinitiatie Frans voor het 2de, 3de en 4de leerjaar. In het tweede trimester is er omnisport                

voor het 1ste en 2de leerjaar, en circus voor het 3de en 4de leerjaar. Het laatste trimester is er                   

veilig leren fietsen voor de kleuters. Sporty kan hiervoor fietsjes leveren, maar deze moeten              

dan wel ergens kunnen staan. Er wordt voorgesteld te vragen aan de gemeente of de               

speelplaats van de oude school hiervoor kan gebruikt worden.  

Heidi wil Katrijn wel helpen bij de organisatie van de naschoolse activiteiten. Op 23/09              

komen vertegenwoordigers van de verschillende vestigingen, die de naschoolse activiteiten          

organiseren, samen. 



Binnen de gemeente Herent loopt ook het project Brede school. Hierover wordt weinig             

gecommuniceerd. De gemeente wil activiteiten subsidiëren, maar deze mogen niet te duur            

zijn, en kansarme kinderen krijgen voorrang. De OR moet deze dan wel organiseren. 

5 Varia 

- Sponsoring door OR van de klassen: De OR voorziet ook dit jaar een bedrag van 10 euro/kind,                 

waarmee de leerkracht zaken kan aankopen voor in de klas, en 3 euro/kind voor uitstappen. 

- Dag van de leerkracht (4/10): Vorig jaar werd een ontbijtmand voorzien. Hier zal opnieuw              

voor gezorgd worden. Daarnaast is het ook leuk als er iets van de kinderen zelf komt. Katrijn                 

zal hiervoor een bloem of zon maken, met de tekst ‘jij verdient een bloemetje omdat …’ of                 

‘jij bent mijn zonnetje omdat …’, die de kinderen dan kunnen aanvullen. 

- Dag van de kinderbegeleider (12/10): Elke zal iets voorzien voor de mensen van de Hibhop op                

11/10. 

 


