
 
 

OUDERRAADVERGADERING dinsdag 8 november 2016 – 20u 

Aanwezig: Pol (directie), Juf. Dorine N., Juf. Mieke, Ellen Nuytten, Emmy Tremerie, Sophie 
Dierick, Ann Delrue, Liesbeth Deblock, Jürgen Van Heirsele, Lien Vroman, Hilde Delvoye, Bert 

Vanneste en Angelique Degrijse 
Later: Nathalie Vandenbogaerde, Arne Demyttenaere 
Verontschuldigd:, Virginie Vandeputte, Johannes Vandenbogaerde, Mariano Haentjens, Lesley 

Demets 
 

Agenda 
 

 
1. Welkom + voorstellen nieuwe leden. 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering – website 

 

Geen opmerkingen over laatste verslag 
- dit komt op de website: Pol doet het nodige 

- er komt telkens een melding op de vrijdagpost als er een verslag toegevoegd wordt  Pol 
doet het nodige 

 

 
3. Evaluatie voorbije activiteiten. 

a. Dag van de leerkracht. 
Werd zeer positief onthaalt door de leerkrachten. Vonden het een superdag, mooi 

geschenk, iets die ze in hun klas kunnen gebruiken. 
b. Ouderraaduitstap. 

Is niet doorgegaan omwille van te weinig opkomst van OR leden. Men stemt wel in 

om nog een uitstap te plannen met de OR, januari zal die datum vastgelegd worden, 
waarschijnlijk rond het einde van het schooljaar. 

 
4. Geplande activiteiten + werkgroepjes vervolledigen + aanspreekpersoon. 

a. 17 nov. Grootouderfeest (Lien) 

De grootouders worden in twee groepen verdeeld zodat het optreden van de 
kleuters/peuters ook 2 keer zal te zien zijn. De ene groep ziet het optreden terwijl 

de andere groep het koffiemoment bijwoont en dan omgekeerd. 
Ze hebben genoeg stukken taart: 270st. en hebben een +/- 160 grootouders. 
Tijdens de opvang van de twee shiften zouden ze in de hal foto’s projecteren van de 

kleuters . 
Die dag zouden de kinderen ook vroeger hun middagmaal krijgen zodat men tijd 

genoeg heeft om de refter klaar te zetten voor het grootoudersfeest. Tafelversiering 
en napjes werden gemaakt zijn door een aantal klassen. 
OR zorgt nog voor extra thermoskannen.  

De shiften zouden zijn: 13.30 tot 14.30u en 14.45 tot 15.45u 
In de refter staan er tafels voor 76 personen, er zouden nog enkele witte tafels erbij 

moeten geplaatst worden. 
Helpende handen de dag zelf: Bert Vanneste, Emmy Tremerie (foto’s nemen), 
Isabelle Daels, Tine (ouder). 

Nog vragen aan Nathalie Wauthier. 
  



 
 

b. Nov. voorleesdag/week (Emmy) 

Er zou in elke klas een voorleesmoment plaatsvinden. Ofwel een voorleesuur of 
voorleesdag tijdens die week. Het 1e en 2e leerjaar zou een poppenspel spelen over 

het thema SINT. Er wordt nog gezocht naar een geschikt verhaal (Emmy & juf Els & 
juf Mieke). De ouders vertellen en beelden het begin van het verhaal uit met de 
poppen en de kinderen bespreken dan nadien hoe het verhaal zal aflopen. 

In het 3e kleuter zou de juf graag hebben dat er een ouder komt voorlezen uit een 
boek. Lien van de OR ziet dat wel zitten om te doen. 

Vanaf het 3e leerjaar gaan de leerkrachten onderling afspreken om een 
voorleesmoment in te plannen. 
Er zou ook een voorleeshoekje in de hal komen die geïntegreerd kan worden in de 

lessen en tijdens de speeltijdmomenten zodat er kinderen kunnen lezen. De 
doelstelling is dat dit hoekje blijvend is. Sofie dacht aan een hoek met kussens en 

de mogelijkheid om er luisterverhaaltjes te laten afspelen. Liesbeth en Emmy 
zouden zich eventueel donderdagnamiddag hiervoor kunnen vrijmaken.  

c. 2 dec. - Sint op school (Lien, Sophie) 

Sophie en Lien zorgen voor het snoepgoed. De sint zou komen met 2 zwarte pieten.  
Bert zou kijken voor zakken om de zakjes snoepgoed erin te doen (eventueel een 

tekening op de zakken plakken of strijken) (Lien zal dit bekijken).  
Helpende handen de dag ervoor (1 december): Ann Delrue, Nathalie 
Vandenbogaerde, Liesbeth Deblock, Bert Vanneste, Ellen Nuytten, Emmy Tremerie, 

Jürgen Van Heirsele, Sophie Dierick, Lien Vroman 
d. 17 dec. - Winternacht 10e editie 

Inleg is 100€ 
Iedere vereniging mag iets maken, eten of drinken verkopen. De opbrengst komt in 
een gezamenlijke pot en dan verdeeld onder de verenigingen die meedoen, na 

aftrek van alle kosten. 
Dit jaar beslist de ouderraad om niet mee te doen bij gebrek aan mankracht. 

e. 4 en 5 febr. - Mosselfeest (Nathalie, Angelique) 
Komen in december eens samen voor de praktische regelingen. 

f. Nov.,dec., jan. - Thema 2: iedereen is anders-RESPECT. (Lien, Liesbeth, Emmy) 

Moet nog uitgewerkt worden 
Volgende thema 3 zou VERDRAAGZAAMHEID zijn 

Voor de uitwerking van beide thema’s moet gepolst worden naar ideëen binnen het 
team. Pol neemt dit mee in het volgende teamoverleg. 

g. Activiteit eigen initiatief OR 
Is niet aan bod gekomen. 
 

5. Financieel 
Is mondeling overlopen door Nathalie. De opening van de rekening is gebeurd, Pol en 

Nathalie hebben daar een volmacht van, maar de kaarten zijn er nog niet. 
 

6. Huishoudelijk reglement + afsprakennota 

Verdeelsleutel (zie bijlage) 
Is besproken, goedgekeurd en ondertekend door alle partijen. 

 
7. Schoolinfo 

Bouwwerken werden mondeling besproken. Deze zouden ten vroegste eind april kunnen 

starten. Ze hopen een 1e klas bij te hebben tegen 1 september. Zou grotendeels uit 
houtstructuurbouw bestaan. 

 



 
Om nog wat de kas te spijzen, had men graag nog een verkoopactie gepland, dit zouden 
we verschuiven naar de maand maart. (Pol dacht aan pannenkoekenverkoop op 

bestelling, maar dat is nog niet definitief.) 
 

Er was een voorstel voor volgend schooljaar om een voorstelling van de sint te laten 
doorgaan. Arne zou dit op zich nemen en heeft groen licht gekregen van de directie om 
dit vast te leggen. Dit zou gepland zijn op 2 december 2017. 

 
8. Varia: 

a. Stand van zaken schilderwerken + kleuterspeeltuin. 
Mondeling besproken bij de schoolinfo 

b. Leerlingenraad? 

Er zou er zeker één moeten terugkomen, word besproken in team. Dit voor lln van 
4e, 5e en 6e Volgens de normen van een lagere school moet er een leerlingenraad 

opgericht worden. 
c. Toiletten (hygiëne) 

Mondeling besproken: is rampzalig!!! Wordt eventueel samen door leerkrachten en 

OR meegenomen in thema RESPECT 
d. Project gezinsbond 13 dec. 

Hooggevoeligheid en angst (er volgt nog een uitnodiging van de Bond) 
e. Gemeenschapsraad (Bert en Arne) 

Zij zullen de ouderraad vertegenwoordigen, gezien zij al zetelen in de raad.  

f. Schoolraad (Johannes voorzitter - Sophie als OR lid) 
Een extra lid is niet noodzakelijk. Zij zullen dit verder opvolgen 

g. Gymtruitjes: na nieuwjaar zouden de nieuwe gymtruitjes verdeeld worden in het 
vierde leerjaar. De vorige truitjes waren allemaal te groot en werden herdrukt in 
kleinere maten. 

h. Kaas en wijnavond zou doorgaan op vrijdag 2 december 2016: dit is om de nieuwe 
keuze te maken voor de wijnen en cava naar volgende festiviteiten toe voor de 

komende drie jaar (Pol) 
Geschenken voor de ex-ouderraad zouden ook gehaald worden en eventueel die    
avond overhandigd worden mits aanwezigheid. Angelique zorgt ervoor. 

 
9. Inplannen volgende vergaderingen 

a. Januari: 12 januari 
b. Maart: 13 maart 

c. April: 27 april 
d. Juni: 21 juni 

 

10. Volgende vergadering 
 

Donderdag 12 januari 2017 
 
Grtjs, 
Angelique 

 


