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VERSLAG 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Geen opmerkingen; verslag goedgekeurd. 

 

2. Huishoudelijk reglement 

De aanwezigen ondertekenen het reglement en de documenten ivm GDPR 

 

3. Nieuws uit de werkgroepen 

 

3.1. Verkeer  

- 2 nieuwe ouders: Micheline en Lisa 

- Oversteekoefening positief geëvalueerd, wordt hernomen volgend schooljaar 

- Actie ‘Maat op Straat’ is afgerond, niet gewonnen (19 scholen deden beter) 

- Momenteel loop actie ‘Helm op, fluo top’ 

- Op de planning voor de rest van het schooljaar: 

5de leerjaar: verkeerstoets 

6de leerjaar: fietsexamen, asap datum prikken om snel begeleiders te kunnen vragen 

- Acties ‘Sam de verkeersslang’ en ‘10op10’ zijn stopgezet  

- Beperkte zichtbaarheid in ‘bochtje’ Van Praetlei: men bekijkt of hier iets aan gedaan kan 

worden 

- Voetjes aan zebrapad herschilderen:  te bekijken of dit opnieuw mag aangebracht 

worden > Micheline bekijkt dit met schepen voor mobiliteit  

- Breed voetpad naast schoolhek zijde Van Praetlei: kan dit gebruikt worden als 

fietsenstalling? > links naast de trap aan voorzijde is er ruimte voor ouders om fietsen te 

parkeren tijdens brengen/halen van kinderen 

- Bronzen medaille namens de VSVK 

 



3.2. Leespromotie 

- Thema boekenbeurs: vrienden  

- Voorleesweek: 17-25/11  

> grote kinderen lezen voor aan kleinere kinderen 

> wie wil meelezen, kan zich melden bij de leerkrachten 

- Gedichtendag: 31 januari, ook thema vriendschap, idee: korte gedichtjes ‘verstopt’ op 

school op onverwachte plekken (wordt verder uitgewerkt) 

  

3.3. Speelplaats  

- 2 bestaande werkgroepen van ouders en lkrn werken vanaf nu samen in 1 groep, 

binnenkort eerste vergadering 

- speeltuig: restanten ‘berg’ verwijderd, met dank aan man van Micheline 

- Plaatsing nieuw tuig week 19/11, valdemping moet asap daarna geplaatst worden 

- graag helpers voor weekend 24 (en 25) november om 30 cm aarde weg te graven om 

worteldoek en boomschors te plaatsen 

- nadarhekken vragen aan jongenschiro om werkplek af te sluiten voor veiligeid kinderen > 

Els neemt dit op 

 

3.4. Quiz 

- eerste werkgroep heeft plaatsgevonden, alles loopt vlot  

 

3.5. Kerstdrink 

- tentjes zijn besteld bij de stad 

- Anouk wil graag meedoen 

- ook apart kraampje voor derde leerjaar voor Ketnet Koekenbak 

- eerste vergadering op 15/11  

   

3.6. Kriebelteam 

- Aisha wil nog graag meedoen, Cindy ook 

- opvolging: op korte termijn (volgende week) kinderen met neten/luizen opnieuw 

controleren (39 in totaal, hebben brief in omslag meegekregen met invulstrookje ivm 

nabehandeling) 

- lkrn die meldingen krijgen of vaststellingen doen, graag melden aan juf Els 

 

3.7. Communicatie 

- volgende week pas eerste vergadering 

 

4. Nieuws uit de school 

- Grootouderbrunch: zeer positieve feedback 

- Herfstwandeling: idem 

- Onaangekondigde brandoefening is achter de rug  

- Bouwvergunning voor de nieuwbouw is goedgekeurd, nog 1 maand openbaar onderzoek 

waarbij buren eventueel bezwaar kunnen indienen 

- Vernieuwing 2de reeks klassen boven staat ook nog op stapel, plannen zijn nu binnen, 

bedoeling nog dit jaar te starten (afhankelijk van timing architect, aannemer…) 



 

 

5. Nieuws uit de schoolraad 

- Veel zaken besproken die ook aan bod kwamen tijdens vorige ouderraad: 

leerlingenaantal, verdeling leerkrachten, speelplaats, bouwwerken, website… 

- Ouderbevraging: over het algemeen positieve feedback; eerder negatief over 

communicatie en en speelplaats > advies om over elke kleine stap ook aan ouders te 

communiceren 

- Aanleggen adressenbestand om PR van de school beter te verzorgen: iedereen die 

betrokken is (geweest) bij school of ouderraad mee opnemen in bestand om uit te 

nodigen voor evenementen ed > graag adressen bezorgen van ex-leden ed aan An 

 

6. Varia 

- Veiligheid tijdens werken op school - asbestonderzoek op school is enkele jaren geleden 

gebeurd: geen asbest aanwezig in bovenste verdieping, enkel 1 buis in kelder  

- Sint - vanuit ouderraad worden terug dezelfde bedragen ter beschikking gesteld als 

voorbije jaren: 50 / 75 euro per klas  

- plassen op speelplaats - idee om op te vullen met boomschors? Weegt te weinig. 

Kiezeltjes mag niet owv veiligheid. Veerle vraagt na bij architect.  

- Dankjewel van het hele team voor de attentie ter gelegenheid van Dag van de leerkracht 

en de traktatie op boerderijklassen 

- Activiteit met ouderraad dit jaar? Alle ideeën zijn welkom, tijdens volgende vergadering  

datum + activiteit prikken.  

- Idee om tweedehandsbeurs nieuw leven in te blazen? Verder uitgewerkt in aparte, 

nieuwe werkgroep : Micheline, Arianne, Nathalie, Britt, An, Helene  

- Wafelverkoop: 300 dozen meer verkocht dan vorig jaar, zeer graag helpende handen 

voor sorteren dozen op maandag 19 november vanaf 8.30 uur > graag melden aan Els 

- Luizen - idee uit een andere school uit de buurt: kinderen uit de klas laten ophalen 

tijdens de schooltijd? > mag wettelijk niet, is ook stigmatiserend voor het kind 

- Vrijdag 23 november: schoolfuif voor lln vanaf 4de leerjaar + oud-lln, in turnzaal van 19 – 

21 uur, DJ Kasper Anthonissen > oproep naar ouders om einde te begeleiden : Kris, Ann 

VD, An S, Samira > Kim mailt concrete afspraken door   


