
 

Verslag vergadering Ouderraad 19/3/2014 

Aanwezig: 

 

Ann Bernaerts, Leen Brône, Kris Croonenberghs, Els De Backer, Hilde Dewulf, Marc Dormaels, 

Christine Drumont, Kathleen Lamberts, Karin Lapeijsen, Elke Lauwers, Joris Maene, Kristin 

Meerschaert, Chris Meeus, Alexandra Menten,  Veerle Poppe, Els Struyvelt 

1. Goedkeuring verslag 
 Het verslag van de vorige ouderraad (13/2) werd goedgekeurd. 

 

 

2. Mededelingen van de directie 

 Aantal leerlingen De school is quasi vol.  Pius X: nog 5 plaatsen. 

De vraag wordt gesteld of de Ouderraad iets kan doen. Na overleg; neen. 

Koffie serveren tijdens kamperen vb. kan gezien worden als een 

ondersteuning van het feit dat er gekampeerd wordt. Naar volgend 

schooljaar toe wordt overwogen om vb. via telefonische inschrijvingen 

te werken.  

 Schoolreis Er is een kleine aanpassing in data van de schoolreis en het oudercontact 
de laatste week. 

Voor de eerste graag gaat de schoolreis (Blotevoetenpad) door op 
dinsdag, voor tweede en derde graad op maandag 23 juni. 

Het oudercontact, rapport en de BBQ verschuiven naar woensdag 25 
juni. 

 3e Kleuterklas Juf Carine van de 3e kleuterklas is nog ziek. 3e vervangster is bezig. Het is 

nog niet zeker of en wanneer Juf Carine terug komt. 

 Fietsenweek Er zijn veel helpende handen voor de fietsenweek (telkens 6 helpers). 

Ook voor de Vero route is er een goede respons van de ouders. 

 Info doorstroming De 

Ranken &Schoolraad 

De Ranken: geen nieuwe info. 

Schoolraad: Punten: verbouwing, kamperen ivm leerlingenaantallen, 

verhuis 3e leerjaar naar de Veldenstraat, De Parel zit vol voor PiusX & 



SJB tem 3e leerjaar. 

 

3. Werkgroep Quiz 
 Try-out en 

bijsturing 

De try-out is gebeurd. Het wordt een leuke quiz. De praktische proef is       

veranderd (het atomium nabouwen in klei bleek te moeilijk). 

Op de briefjes werden types chips aangepast (peper&zout, Grimbergen blond en 

bruin), meer Duvel glazen. 

KKKKeSupport ouders Er wordt een oproep gedaan bij de ouders om helpers te vragen (binnen 
ouderraad). 

T-shirt Iedereen van de Ouderraad doet zijn t-shirt aan, ook deelnemers. 

 

 

4. Werkgroep Verkeer 
 Status en 

actiepunten 

Rond Kerst zijn er kaarten verdeeld ivm werken. Grote respons. Meer dan 

50 kaarten kwamen terug. 

Voor het bouwverlof wordt Pareipoel-Veldenstraat aangepakt. Na 

bouwverlof tem Plaisanceplein. 

Vorige week is werkgroep verkeer (Marc Kregting, Kurt DR, Johan) samen 

geweest. 

Insteek: informeren, trachten minder auto’s in de buurt te krijgen, het 

gemakkelijker maken voor ouders. 

2 april is er een meeting vanuit stad voor de echt geïmpacteerde straten. 

Actiepunten: 

1. Informatie naar al degenen die reageerden dmv het kaartje. 

2. Infobrief over de infostops op 27 maart en 2 april. 

3. Infostops op school op 27 maart (15u45-17u15) en 2 april (11u55-

12u30) dmv 3 borden. 

4. Deelname aan de info avond voor de buurt op 2 april. 

Op 27 maart en 2 april worden er infostops georganiseerd op school (SJB) 

Volgende personen  zullen helpen: 

27 maart: Leen Brône, Kurt DR 

2 april: Alexandra Menten 



  

 

 

 

5. Werkgroep Feest: Paasontbijt 
 Doel, tijdstip, organisatie Doel: gezellig samenzijn voor ouders, grootouders en vrienden. 

Gaat door in Pius X op 21 april van 8u30-11u (1 shift). 

onder voorbehoud van: 

- Voldoende inschrijvingen (min 100) 

- Voldoende helpers (min 15) 

- Moet break-even draaien 

Een aparte werkgroep komt samen op 27 maart en 1 april om een 

volledig draaiboek te maken. 

De school verdeelt op 24 maart de uitnodigingen en zorgt voor 

administratie van de inschrijvingen en de betalingen. 

Maximum aantal deelnemers 200. 

Alles moet klaargezet worden op 20 april, zaal moet 21 april na 

activiteit terug in originele staat worden gezet. 

 

 
 

 
 

6. Werkgroep Feest: wijnproeverij 
 Gaat door op 23 mei. 

Bedoeling is dat de opbrengst voor de school is (15% van verkoop wijnen). 
Er worden 6 à 8 wijnen geproefd uit relatief onbekende streken (prijzen ts 6-10€). 
Wijnhuis Niklaus organiseert en levert bestelde wijnen aan huis. 
Week na paasvakantie wordt werkgroep bijeen geroepen om deze activiteit verder uit te 
werken. 
Veerle trekt deze groep. 

 

7. Varia 
 In het eerste leerjaar wordt gestart met niveaulezen. 10 ouders hebben zich aangemeld om 30’ 

te helpen op een 5 vrijdag ochtenden. Dit is goed, maar kan nog beter. 
 
Extra buitenschoolse activiteiten worden echt gesmaakt (Djembe, Sport op school, 
handwerk…). 
 

 

 


