
Verslag 003 ouderraad maandag 4 november 2019 
 

Aanwezig: Monika, Katrien, Karolien, Ilse, Karen, Tiziana, Nicole, Stef, Lies, Barbara, Heidi, Bart, Tony 

Verontschuldigd: Isabelle, Elke, Myriam, Ann, Johan, Jan, Ine 

1 Goedkeuring verslag OR oktober 

2 Openstaande punten vorige vergaderingen: 

- Update website OR: het design moet nog verder uitgewerkt worden. Op de volgende             

scholenraad zal het voorstel getoond worden. De website zal in verschillende fasen            

uitgebouwd worden. Eerst zal de website enkel geconsulteerd kunnen worden. Later is het             

de bedoeling om ook via de website te kunnen inschrijven voor activiteiten, en dan eventueel               

met bepaalde afgeschermde delen te werken. 

Katrien stuurt nog de nodige info naar Kristiaan door om de huidige website te updaten. 

- Veilig verkeer: het is de bedoeling om met het document naar de schepen te gaan, en het toe                  

te lichten en af te toetsen. Heidi stuurt het document nog eens naar iedereen door. Stef en                 

Tony zullen meegaan. Heidi zal een doodle sturen om een datum vast te leggen. 

3 Terugblik 

- Winksele kermis: is goed verlopen. Dank aan alle helpers! 

- Scholenraad okotober: 
o Toelichting lestijdenpakket en lerarenplatform: De leerkrachten in het        

lerarenplatform worden ingeschakeld om zieke leerkrachten te vervangen, of         

worden, als dat op dat moment niet nodig is, mee ingeschakeld voor andere             

lestaken. Vorig jaar werkte juf Elien via dit systeem voor onze school, dit jaar is dit juf                 

Melissa.  

o Toelichting nieuwe manier van aanmelden voor Herentse scholen: de inschrijvingen          

voor volgend schooljaar zullen digitaal via een website gebeuren. Er wordt hiervoor            

samengewerkt met Leuven. De gemeentebesturen betalen het systeem. Eerst zullen          

mensen zich moeten aanmelden op de website, pas daarna kunnen ze inschrijven.            

Toewijzing van plaatsen gebeurt eerst aan broers/zussen/kinderen van personeel. De          

vrije plaatsen worden daarna toegewezen op basis van afstand en voorkeur. Een            

bepaald percentage (door de scholen zelf te bepalen, bv 30%) wordt eerst random             

toegewezen aan kinderen die die school als eerste voorkeur hadden opgegeven. De            

overige plaatsen (bv 70%) worden dan opgevuld op basis van afstand tot de school.              

Als ouders uiteindelijk niet inschrijven, komen deze plaatsen vrij in een tweede            

ronde. Afstand kan een probleem zijn voor kinderen die in Delle wonen, omdat zij              

relatief ver van zowel Herent als Winksele wonen. Selecteren op postcode, zodat            

kinderen uit de eigen gemeente toch voorrang krijgen, mag niet. Iedereen moet 3             

keuzes opgeven. Het is belangrijk dat iedereen dit effectief doet. Het is niet omdat je               

maar 1 keuze zou opgeven, dat je die dan ook zeker hebt! 



o Huishoudelijk reglement SR: er bestaat ook een model van huishoudelijk reglement           

voor de OR. Heidi zal dit doorsturen, zodat kan bekeken worden of dit voor onze OR                

nuttig zou kunnen zijn. 

o Varia: 

▪ Website 

▪ Ouderbevraging: hierop zijn heel weinig reacties gekomen. Vanuit Winksele         

en Schaffelkant zijn er geen reacties gekomen. Het is niet duidelijk of dit             

effectief naar iedereen is doorgestuurd geweest (er zijn problemen geweest          

met het mailsysteem).  

4  Vooruitblik 

- Wafels en truffels: De mail hiervoor werd al rondgestuurd naar de ouders. De Google forms               

om te bestellen volgt. Er wordt gevraagd of ook mensen die geen kinderen (meer) op school                

hebben, kunnen bestellen. Omdat dit niet zo evident is qua levering en betaling, wordt              

beslist dit, net als vorige jaren, niet te doen. Als buitenstaanders wafels of truffels willen               

bestellen, moeten ze dit doen via kinderen op school. Karen maakt nog een Facebookpost              

om nog wat reclame te maken. Alles zal op vrijdag 13/12 geleverd worden, zodat op 14/12                

(10u) kan verdeeld worden in de klassen. 

- Schoolfeest: Juf Liesbeth stuurde een mail met de vraag of de werkgroep vanuit de OR al                

eens mee kon vergaderen met de werkgroep vanuit de leerkrachten op woensdag 13             

november. Monika, Heidi en Karen willen hier naartoe gaan, maar de namiddag lukt niet voor               

iedereen. Monika contacteert juf Liesbeth om te vragen of de vergadering ook ’s avonds kan. 

- Sint: het budget bedraagt ongeveer 500 euro. Er dienen 250 zakjes gemaakt te worden. Dit               

zal door de werkgroep zelf gebeuren. 

4 Varia 

- Scholenraad: voor de scholenraad is er vanuit elke ouderraad een effectief lid en een              

vervanger nodig. Heidi wordt effectief lid, en Barbara vervanger. Het verslag van de SR zal               

ook steeds naar de vervanger gestuurd worden. 

- Overzicht inkomsten en uitgaven OR: volgende keer. Karolien heeft de volledige afrekening            

van vorig schooljaar nog niet kunnen maken, omdat nog niet alles geregeld is met het               

secretariaat van de school. Ze heeft hier al vaak voor gemaild, maar steeds zonder gevolg. Ze                

zal de mail hierover doorsturen naar Stef, en Stef vraagt verder na. 

- De boekentassen/helmen/jassen/… liggen ’s avonds (vooral tijdens de opvang) vaak          

verspreid over de speelplaats, en worden zo soms nat en vuil. Kan hiervoor geen opvangrekje               

of iets dergelijks voorzien worden? Dit is niet zo evident, omdat dit ook weer plaats inneemt.                

De kinderen zouden dit alles wel binnen kunnen leggen tijdens de opvang, bv onmiddellijk na               

het inscannen. Lies zal dit navragen bij Hibhop. 

- Diepvriezer Hibhop: Marleen stelde de vraag of er geen kleine diepvriezer kan aangekocht              

worden voor zowel cold packs bij ongelukjes als eventueel voor ijsjes in de zomer. Deze vraag                

werd vroeger nog gesteld. Cold packs blijken niet echt noodzakelijk te zijn, waardoor de              

aankoop van een diepvriezer ook niet echt nodig is (en de diepvriezer zou dan ook veel                

energie verbruiken voor iets wat niet echt nodig is). 



- Schrijven: vorig jaar werd in de OR aangekaart dat sommige ouders vinden dat er te weinig                

geschreven wordt op school, en dat kinderen hierdoor niet meer duidelijk kunnen schrijven             

en ook niet gewoon zijn om zelf teksten te schrijven (creatief schrijven). Tiziana vraagt of hier                

ondertussen nog iets rond gebeurd is. Stef antwoordt dat de leerkrachten doen wat in het               

leerplan staat, en dat in het nieuwe leerplan ZILL hier ook aandacht aan wordt besteed. Dit                

moet echter nog verder uitgewerkt worden. Momenteel wordt aan een nieuwe methode            

voor wiskunde gewerkt, daarna zal dit ook voor Nederlands gebeuren. 

 


