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VERSLAG 

 

1. Voorstelling leden  

- adreslijst met contactgegevens wordt aangevuld en bezorgd aan alle leden. Gegevens zullen enkel 

gebruikt worden om de leden te contacteren in het kader van activiteiten van de ouderraad. 

 

 

2. Huishoudelijk reglement + GDPR (wetgeving mbt privacy) 

- Huishoudelijk reglement en bepalingen rond GDPR worden meegestuurd met verslag zodat 

iedereen de documenten kan doornemen. Volgende bijeenkomst worden ze ondertekend door de 

leden. 

 

 

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 

- 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 

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

 

4. Data ouderraad schooljaar 2019-2020 

Telkens op woensdag om 20 uur in leraarskamer van de school 



- 25/09/2019: eerste vergadering = open vergadering. Alle ouders zijn welkom. 

- 23/10/2019 

- 04/12/2019 

- 15/01/2020 

- 04/03/2020 

- 22/04/2020 

- 27/05/2020 

 

 

5. Voorstelling + verdeling werkgroepen 

- ook leerkrachten zijn vertegenwoordigd 

- voorlopige samenstelling werkgroepen > graag aanvullen (zie bijlage) 

Leespromotie  

• komt 5 x per jaar bijeen 

• focus op boekenbeurs voor kinder- en jeugdboeken (nieuw en tweedehands) op 12 en 13 maart 

(tijdens jeugdboekenweek). Thema kunst. 

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

boekengeefkast, …) 

• voorzitter = Mik Ghijs, runt ook de bib 

  

Tweedehandsbeurs  

• 20 oktober, van 10 tot 15 uur 

• 23 tafels gereserveerd, er is nog plaats 

• Graag affiches mee verspreiden 

• Graag helpende handen, lijst gaat rond (ook voor schoolkraam en boekenkraam) 

 

Speelplaats  

• Ingebed in werking school 

• School heeft beter zicht op noden, ouders ondersteunen en helpen waar nodig 

• Omheining moet hersteld worden, is in slechte staat 

 

Quiz 

• Zaterdag 1 februari 

• Eerste vergadering op 7/10  

• Komt in orde, enthousiaste werkgroep 

 

Kerstdrink   

• Vrijdag 20 december  

• hapje en drankje om kerstvakantie goed in te zetten 



• helpende handen gezocht bij op- en afbouw 

• beperkte werkgroep, komt 2x/jaar bijeen 

 

Verkeer  

• werkgroep kwam bijeen in augustus om verschillende acties te plannen 

• oversteekoefening is al gebeurd (timing klassen beter op elkaar afstemmen) 

• district heeft fietsbeugels geplaatst tov bakker 

• school neemt opnieuw deel aan 10/10-actie 

• Helm op fluo top-actie vanaf 4/11 (te bekijken of er terug een gezamenlijk afsluitmoment komt 

met andere Merksemse scholen) 

• Meester op de fiets in mei voor 3 en 4de lj 

• ‘ Circulatieplan’: mensen w gestimuleerd de voortuin te gebruiken ipv de stoep richting Van 

Praetlei/Merksemheidelaan 

• Ook paaltjes geplaatst om zichtbaarheid in ‘knik’ Van Praetlei te verhogen 

• Meer aandacht voor fietsen bij kleuters 

• Volgende bijeenkomst: 29 januari 2020 

 

Kriebelteam  

• Terug opgestart 

• Graag nieuwe mensen om nog enkele klassen te checken 

• Neten of luizen in de klas > oranje briefje 

• ‘getroffen kinderen’ > brief in omslag 

 

Schoolfeest 

• Ouderraad zorgt voor toog en BBQ, school zorgt voor de rest 

• Intensieve werkgroep tijdens tweede helft schooljaar 

• Alle leden van de ouderraad worden verondersteld te komen helpen die dag 

 

 

6. Nieuws uit de school 

- Inschrijvingen + verdeling ambten: 

• 114 kleuters, 256 LS-kinderen > kleine groei 

• Bijna alle klassen zitten vol, behalve 5 en 6de lj 

• Wachtlijst voor instappers (via Meld Je Aan) 

• 3de lj: juf Leslie vervangt juf Els tijdens zwangerschapsverlof, daarna w zij opgenomen in 

lerarenplatform 

• Juf Karolien neemt klas juf Tinneke over via lerarenplatform 

• Nog enkele vervangingen op korte termijn nodig 

• Zorg LS: meester Eddy, juf Marieke, juf Els Vochten, meester Wim 

• Zorg KS: Fenia, Ellen 

• Coordinator: Ann Knaepkens 

 



- Jaarthema: Hier groeien helden (Tony Talent, Tuur Natuur + 3 nieuwe figuren in loop van jaar) 

- Geen stickers meer in agenda bij laatkomers: kinderen zo snel mogelijk naar klas doorverwijzen, 

kinderen die vaak te laat komen worden opgevolgd 

 

 

7. Varia 

- 15/11: schoolfuif voor 4/5/6 lj + oud-lln; enkele ouders gezocht om ‘uittocht’ veilig te begeleiden 

- 3de lj vertrekt maa 30/9 op boerderijklassen. Nog nodig: hoeslakens, kussenslopen, slaapzakken, 

laarzen. Graag bezorgen aan juf Leslie en juf Kim. 

- Kan ouderraad opnieuw trakteren op boerderijfeest? JA 

- Hondendrollenproblematiek is terug actueel. Graag observeren. 

- Parkeren rond de school gebeurt niet altijd reglementair > graag mensen aanspreken. School 

vraagt politie om af en toe te controleren 

- Kris stopt volgend schooljaar als penningmeester > graag opvolging, liefst nog dit schooljaar om 

even dubbel te kunnen lopen 

- Wie onkosten maakt voor ouderraad: graag officieel kassabonnetje aan Kris bezorgen met eigen 

rek nr erop, hij zorgt voor terugbetaling 

- Komt er dit jaar opnieuw een wafelverkoop? Ja, aanbod moet nog bekeken worden. Er wordt nog 

een bestemming voor de opbrengst gezocht.  

- Communicatie van school naar ouders kan beter, vb nav aanstelling nieuwe directeur, nav 

bereidheid tot deelname aan buitenschoolse sportactiviteiten… > schoolteam herbekijkt 

communicatieflows, website wordt nu grondig geüpdatet en zal centraal staan in communicatie 

met ouders  

- Extra helpende handen voor activiteiten ouderraad zijn nog nodig. Hoe pakken we dat aan? 

• Oproep via Facebookpagina ouderraad > Elies  

• Volgend schooljaar kunnen lkrn de vraag ook lanceren tijdens klassikaal infomoment 

bij begin schooljaar 

• Op elke communicatie rond activiteiten: steeds oproepen om mee te helpen 

• Iedereen doet oproep bij ouders in eigen netwerk  

- Wil ouderraad deel uitmaken van VCOV (overkoepelende oudervereniging)? We bekijken het tegen 

volgende keer. 

- 2 agendapunten voor volgend overleg: oud-leerlingenwerking en PR van de school 

- Is er belangstelling voor info-avond rond leren leren voor 5 en 6 lj? Ja zeker, graag drempels zo laag 

mogelijk houden (taal, budget..) 

  

 

 

 


