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VERSLAG 

1. Voorstellingsrondje 

Veel nieuwe leden die komen kennismaken, erg fijn!  

Ledenlijst wordt ingevuld (zie bijlage). 

 

2. Huishoudelijk reglement 

Wordt meegestuurd met verslag, moet door iedereen ondertekend worden (zie bijlage). 

 

3. Voorstelling werking ouderraad 

 

• De ouderraad: 

- stimuleert samenwerking tussen ouders en school 

- vervult brugfunctie tussen kinderen enerzijds en school anderzijds 

- organiseert activiteiten die school en kinderen ten goede komen  

• De vergaderingen: 

- vinden 7 x per jaar plaats, telkens op woensdag om 20 uur: 26 september, 7 november, 

12 december, 30 januari, 13 maart, 24 april, 5 juni  

- behandelen stand van zaken vanuit verschillende projectgroepen, nieuws uit de school 

en de schoolraad, en andere onderwerpen die ALLE kinderen aanbelangen (geen 

individuele aangelegenheden) 

• Vaste leden:  

- 2 voorzitters: Elies Joossens en Hans Santens 

- penningmeester: Kris Claeys  

- secretaris: An Schurmans 

- materiaalmeester: nog in te vullen 

• Alle ouders die kinderen hebben op de school mogen deel uitmaken van de raad 

• De directeur vraagt uitdrukkelijk dat de ouders problemen zo snel mogelijk aankaarten,  en er niet 

mee blijven lopen. Zo kan er snel naar een gepaste oplossing gezocht worden. 

 

 



 

 

4. Voorstelling werkgroepen en activiteiten 

 

• 1 verantwoordelijke per werkgroep 

• 3 à 5 vergaderingen per jaar per werkgroep 

• ook leerkrachten zijn vertegenwoordigd 

• voorlopige samenstelling werkgroepen > graag aanvullen (zie bijlage) 

 

Kerstdrink (vrijdag 21 december) 

• hapje en drankje om kerstvakantie goed in te zetten 

• helpende handen gezocht bij op- en afbouw 

 

Quiz (zaterdag 2 februari) 

• geanimeerde werkgroep, komt 4 x samen (okt/nov/dec/jan) 

• zoeken thema, bepalen vragen, uitwerken presentatie 

• nieuwe leden gezocht voor werkgroep 

 

Leespromotie  

• komt 5 x per jaar bijeen 

• focus op boekenbeurs voor kinder-en jeugdboeken (nieuw en tweedehands) op 14 en 15 maart 

(tijdens jeugdboekenweek). Noot: ook ouderraad die week op 13/3.  

• ook gedichtendag in januari en andere activiteiten die het lezen stimuleren 

• voorzitter = Mik Ghijs, runt ook de bib 

 

Schoolfeest (25 mei) 

• start vergaderingen in februari, komt 4 à 5 x per jaar bijeen 

• opgesplitst per onderdeel met eigen verantwoordelijke 

• heel veel helpers nodig bij op- en afbouw, bemannen kraampjes > alle leden van de ouderraad 

worden verondersteld een handje toe te steken 

  

Speelplaats/speeltuin 

• op het programma: plaatsing speeltuig eind november 

• realisaties vorige jaren: aanleg kleuterspeelplaats met rubbertegels, insectenhotel, …  

• geen vast tijdstip voor bijeenkomsten 

 

 



Verkeer 

• komt 3 à 4 maal per jaar bijeen 

• 9/10/2017: volgende vergadering 

• deelname aan verkeersveiligheidsacties en- campagnes van allerlei instanties (vb Maat op straat 

van Stad Antwerpen, …) 

• begin september: oversteekoefening 

• nog op het programma:  

- dodehoek-training voor hogere jaren 

- fietsexamen voor 6de leerjaar  

- ... 

 

Communicatie  

• Nieuwe werkgroep sinds vorig schooljaar 

• Gewerkt aan nieuwe website voor de school, plaatsing berichtenbord ed 

 

Kriebelteam 

• helpen bij luizencontrole in klassen na vakantieperiodes op moment dat past  

• zo snel mogelijk bijeenkomst om concrete afspraken te maken 

! ook oproepen om steeds te melden aan leerkracht 

! informeren in nieuwsbrief over hoe te behandelen 

 

Activiteiten waar geen werkgroep voor bestaat: Sinterklaas, receptie eerste communie, … 

  

5. Nieuws uit de school 

 

Leerlingenaantallen 

• 401 kinderen op 1 september 

• 365 kinderen vandaag 

• Kleuterklassen volzet 

• Nog plaats in alle klassen LS behalve 5de 

Verdeling leerkrachten 

• Juf Lynn: Uiltjes 

• Juf Peggy is niet opnieuw gestart, ziekteverlof volledig schooljaar 

• Juf Sofie: 1ste lj (goed ondersteund door Els en collega’s) 

• Juf Ellen: 4de  lj 

• Juf Petra: 5de lj 

• Juf Tinne is terug gestart na zwangerschapsverlof, geen vrije uren meer voor meester Lucas 

• Juf Liesbeth is bevallen van Jules, juf Nastascha van Luiz > beiden terug in januari 

• Meester Eddy terug, nu in zorg 2de graad (Wim Goedemé 1ste graad, Els Vochten 3de graad) 

• Meester Wim geeft MUVO in alle klassen 



Focuspunten  schooljaar 2018-19 

• ZIL (‘Zin in Leren, Zin in leven’ = nieuw leerplan) vervangt alle vorige leerplannen (behalve 

godsdienst) > vraagt aanpassing in manier van werken: meer klasoverschrijdend, co-teaching, nu 

proefproject in 5 en 6. 

• Sociale vaardigheden: gaan achteruit, beleefdheid en respect blijven belangrijk: zorgen voor 

zichzelf, elkaar, materiaal. 

• Buddies ivm pesten: kinderen uit 5 en 6 met rood sjaaltje leiden kinderen naar ‘oplospaadje’ 

Stap 1: ik praat erover 

Stap 2: ik luister 

Stap 3: ik los het op 

• School neemt deel aan lerarenplatform vanuit Katholiek onderwijs ism scholengemeenschap 

JOVIGROJO: 7 mensen in de scholengemeenschap die vrij inzetbaar zijn dit schooljaar (juf 

Veronique werkt in Sint-Jozef, maar kan ‘uitgeleend’ worden aan andere scholen; 85 % van de tijd 

moeten ze een vervanging doen) 

• Els is beleidsondersteuner en mentor-coach  

• Kleuterschool: focus op zindelijkheid 

 

Varia 

• Bisschop komt op bezoek op 9/10: gesprek + 3 lessen in de klas + lunch 

• Nieuwsbrief per mail: rare zaken (dubbele mails, …) melden 

• Nieuwe klas in gebruik genomen 

 

 

6. Nieuws uit de schoolraad 

 

Schoolraad is officieel adviesorgaan, samengesteld voor een periode van 4 jaar uit: 

- 3 leden van de oudergeleding (Hans, An en Guy Verhulst– geen lid van ouderraad) 

- 3 leden vanuit de school (meester Wim, juf Greet, juf Els VA) 

- 3 leden vanuit de lokale gemeenschap (Koen Schram, Peter Michielsen, Danny Rutten) 

De raad is verplicht advies uit te brengen over bepaalde onderwerpen zoals wijzigingen in het  

schoolreglement, profiel directeur, … 

Eerste vergadering dit schooljaar: 3/10/2018 

Er wordt verslag uitgebracht in de ouderraad over de besproken punten. 

 

7. Varia 

- Directeur onderstreept belang van goed werkende ouderraad 

- Akkoord op opnieuw boekenpakket cadeau te geven aan pas bevallen juffen > Mik zorgt 

voor pakketje, factuur mag naar Kris  

- Vraag ivm verkoop wafeltjes > kunnen daar ook frangipanes en carré-confitures aan 

toegevoegd worden (bovenop enkel wafels)? Kan, maar meer keuze = meer werk. 

Helpende handen vanuit ouders gevraagd. Meestal rond oktober/november. 



- Hondenpoep is opnieuw een probleem, was vorig jaar verminderd > graag zoveel 

mogelijk melden via www.antwerpen.be/nl/eloket/melden (afval) in de hoop dat het 

snel wordt opgevolgd door de bevoegde diensten 

- Ook ‘afvaltoerisme’ is probleem > ook steeds melden via zelfde link 

- Vraag naar infosessie rond sociale media voor (ouders van) kinderen uit 5 en 6 > komt in 

de lessen uitgebreid aan bod 

- Vraag naar uniform: is noch vis noch vlees, donkerblauw wordt door sommige ouders wel 

erg ruim geïnterpreteerd > is aandachtspunt in de maand oktober, kinderen krijgen 

overdag vervangkledij of moeten hun turnkledij aandoen. Verplichte kledij vanuit 

specifieke uniformwinkel heeft impact op de maximumfactuur. 

- Aisha biedt kerstmateriaal en strooizout aan, moet wel opgehaald worden in de winkel 

- 5 oktober = dag van de leerkracht: we geven vanuit de ouderraad een lekkernij af als 

bedankje voor de inzet van het leerkrachtenteam (juf Ann K niet vergeten - allergie!) 

- Wie iets aankoopt voor de ouderraad: factuur/kasticket/ geschreven bewijs in geval van 

tweedehands aankoop bezorgen aan penningmeester Kris, samen met rekeningnummer 

> Kris stort bedrag asap terug 

- Veel reclameboodschappen meegegeven in kaftjes: het zou beter zijn dat verenigingen 

hun info achterlaten in display in de gang, zodat enkel wie nood heeft aan de info een 

briefje meeneemt (duurzamer!) . Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor 

educatieve boodschappen bijvoorbeeld > wordt besproken in het kernteam. 

- Mededelingenbord: deel voor info vanuit school, deel voor boodschappen van/voor 

ouders > geen al te strikte regels, afwachten wat het oplevert en eventueel bijsturen 

- Heeft de cshool iets gedaan met idee van elke schooldag te starten met 5 minuutjes 

lopen? > nee, wel andere bewegingstussendoortjes tussen lesblokken in 

- Helene geeft aan graag te naaien > komt goed van pas! 

- Micheline kan via het bedrijf van haar man zorgen voor een kraan > graag specifiëren 

welke soort  

- Cindy werkt voor IT-bedrijf dat opleidingen ivm programmeren aanbiedt: kan schiool dit 

promoten?  

- ongerustheid bij sommige ouders mbt ‘waterdichtheid’ bewaking aan schoolpoort tijdens 

de ochtend > is individueel geval, wordt hier niet opgenomen 

regels voor kinderen die naar school komen voor 8u15: ofwel na voorbewaking, ofwel 

wachten met ouders tot voorbewaking gedaan is > wordt strikt opgevolgd door 

toezichthoudende lkr 

- ouderraad sponsort opnieuw de snacks voor de boerderijklassen > juf Kim bezorgt 

rekening aan Kris 

 

http://www.antwerpen.be/nl/eloket/melden

