
	  

Verslag	  vergadering	  22/09/2014	  

Aanwezig:	  
Johan	  Kestens,	  Kurt	  De	  Ronghé,	  Veerle	  Poppe,	  Elke	  De	  Backer,	  Kristien	  Meersschaert,	  Kris	  
Croonenberghs,	  Alexandra	  Menten,	  Bart	  Janssen,	  Juf	  Hilde,	  Juf	  Chris,	  Juf	  Lies,	  Juf	  Kathleen,	  Juf	  Saskia	  

	  

1. Info	  avond	  Veilig	  Online	  
	   	  

De	  informatie	  avond	  gaat	  door	  op	  8	  oktober	  2014	  om	  20.00	  uur.	  
Veerle	  heeft	  hiervoor	  een	  flyer	  klaargemaakt.	  	  Deze	  flyer	  wordt	  doorgegeven	  in	  de	  vergadering	  
en	  enkele	  opmerkingen	  werden	  verzameld.	  

o We	  vragen	  meteen	  ook	  een	  email-‐adres	  aan	  de	  deelnemer	  zodat	  we	  contact	  
kunnen	  nemen	  als	  er	  blijkt	  dat	  het	  succes	  te	  groot	  is.	  

o Verder	  kan	  het	  document	  worden	  meegegeven	  met	  de	  boekentas.	  

We	  kiezen	  ervoor	  om	  de	  inschrijvingen	  toch	  ook	  via	  de	  ‘strookjes’	  te	  laten	  gebeuren	  (ondanks	  
het	  feit	  dat	  het	  over	  een	  internet-‐avond	  gaat).	  	  We	  lopen	  hierbij	  een	  klein	  risico	  dat	  het	  bij	  grote	  
opkomst	  niet	  eenvoudig	  zal	  zijn	  om	  te	  selecteren	  wie	  eerst	  was.	  	  Als	  dit	  een	  probleem	  zou	  
blijken	  te	  zijn,	  zullen	  we	  dat	  oplossen	  als	  het	  zich	  stelt.	  
	  

	  

2. Communicatie	  
	   	  

Concrete	  actiepunten	  die	  uit	  deze	  groep	  gekomen	  zijn	  

1. Wist-‐je-‐datjes	  

We	  willen	  dit	  jaar	  zeker	  starten	  met	  Wist-‐je-‐datjes.	  	  Vanuit	  de	  enquête	  is	  gebleken	  dat	  heel	  wat	  
ouders	  onvoldoende	  op	  de	  hoogte	  zijn	  van	  wat	  de	  school	  al	  allemaal	  doet	  rond	  diverse	  thema’s	  
als	  milieu,	  etc.	  

We	  beschouwen	  ‘wist-‐je-‐datjes’	  als	  een	  eenvoudig	  communicatiemiddel	  om	  ouders	  op	  de	  
hoogte	  te	  houden	  van	  heel	  wat	  fait-‐divers	  om	  en	  rond	  de	  school.	  	  We	  willen	  dit	  ophangen	  aan	  
het	  maandthema	  dat	  de	  school	  kiest	  als	  een	  kapstok	  en	  op	  basis	  daarvan	  verder	  fait-‐divers	  bij	  
elkaar	  spinnen.	  

Voor	  de	  maand	  september	  en	  oktober	  zullen	  Veerle	  en	  Kristien	  samen	  met	  Juf	  Chris	  de	  wist-‐je-‐



datjes	  formuleren.	  	  Naar	  volgende	  maanden	  toe	  zullen	  we	  dit	  op	  de	  ouderraad	  bespreken.	  

	  

2. 	  Hoe	  bereiken	  we	  meer	  ouders	  ?	  

Naast	  het	  communiceren	  van	  “Wist-‐je-‐datjes”	  maakt	  de	  school	  zich	  ook	  zorgen	  bij	  het	  gebrek	  
aan	  opvolging	  van	  het	  schoolleven	  van	  de	  kinderen	  door	  een	  steeds	  groter	  wordende	  groep	  
ouders.	  Dit	  bleek	  vooral	  uit	  de	  info-‐avond	  waar	  in	  heel	  wat	  klassen	  soms	  amper	  50%	  van	  de	  
ouders	  aanwezig	  waren.	  

Vanuit	  de	  ouderraad	  beschouwen	  we	  dat	  als	  een	  echt	  probleem.	  	  Om	  samen	  school	  te	  maken	  is	  
het	  immers	  belangrijk	  dat	  er	  voldoende	  informatie	  doorstroming	  is	  van	  school	  naar	  ouders	  en	  
omgekeerd.	  	  Alleen	  informatie	  verstrekken	  is	  dus	  niet	  voldoende	  als	  blijkt	  dat	  ouders	  deze	  
informatie	  niet	  verwerken.	  

We	  starten	  daarom	  samen	  met	  de	  leerkrachten	  een	  kleine	  werkgroep	  die	  zal	  ‘onderzoeken’	  hoe	  
dit	  zou	  kunnen	  komen	  en	  wat	  we	  hieraan	  samen	  zouden	  kunnen	  doen.	  	  In	  eerste	  instantie	  
zullen	  we	  focussen	  op	  de	  ‘analyse’	  van	  de	  startavond.	  	  Zo	  kunnen	  we	  bekijken	  op	  welke	  punten	  
we	  eerst	  moeten	  mikken.	  

Vanuit	  de	  ouderraad	  zullen	  volgende	  mensen	  hieraan	  meewerken:	  

-‐ Marjolein	  
-‐ Kristien	  
-‐ Alexandra	  

	  

3. Milieu	  
	   	  

Tijdens	  de	  opstartvergadering	  op	  2/9	  jl.	  hebben	  we	  op	  de	  ouderraad	  uitgebreid	  ideeën	  
besproken	  die	  door	  een	  werkgroep	  tijdens	  de	  vakantie	  bij	  elkaar	  werden	  gesprokkeld.	  

Als	  ouderraad	  willen	  we	  graag	  rond	  dit	  onderwerp	  verder	  werken	  en	  daarom	  wilden	  we	  
eventueel	  in	  een	  volgende	  bijeenkomst	  die	  ideeën	  verder	  uitwerken	  in	  volgende	  categorieën:	  

-‐ Voorstellen	  door	  de	  school	  te	  bekijken	  om	  te	  integreren	  in	  de	  schoolwerking	  
-‐ Acties	  die	  nu	  reeds	  gebeuren/gepland	  zijn	  en	  die	  vooral	  via	  de	  wist-‐je-‐datjes	  moeten	  

gecommuniceerd	  worden	  
-‐ Eventueel	  extra	  op	  te	  starten	  activiteiten/initiatieven.	  

Uit	  de	  discussie	  op	  de	  ouderraad	  bleek	  voldoende	  interesse	  voor	  dit	  onderwerp.	  We	  hebben	  
dan	  ook	  geprobeerd	  om	  een	  trekker	  voor	  dit	  initiatief	  te	  vinden	  en	  een	  datum	  voor	  een	  
volgende	  vergadering	  vast	  te	  klikken.	  Geen	  van	  beiden	  is	  ons	  tot	  nu	  toe	  gelukt	  en	  ook	  Johan	  
en	  Kurt	  kunnen	  zich	  voorlopig	  onvoldoende	  vrijmaken	  om	  dit	  initiatief	  te	  trekken.	  We	  houden	  
dit	  initiatief	  dus	  op	  de	  radar	  en	  zullen	  het	  onderwerp	  ook	  de	  volgende	  vergaderingen	  op	  de	  
agenda	  plaatsen	  om	  de	  mogelijkheden	  te	  bekijken.	  



	  

	  
	  

4. Kerstknutsel	  
	   	  

Vanaf	  eind	  oktober	  zullen	  opnieuw	  starten	  met	  de	  voorbereidingen	  van	  de	  kerstknutsel	  
namiddag	  op	  zaterdag	  13	  december.	  	  	  We	  zijn	  heel	  erg	  blij	  dat	  we	  met	  de	  ouderraad	  ook	  dit	  
jaar	  weer	  voldoende	  enthousiaste	  mensen	  hebben	  gevonden	  om	  dit	  te	  organiseren.	  

	  
	  
	  

	  

5. Mededelingen	  van	  de	  directie	  

	   Kleuterschool	   De	  kleuterschool	  van	  De	  Parel	  zit	  eigenlijk	  vol	  met	  een	  totaal	  van	  
178	  kleuters.	  	  Dit	  is	  nog	  een	  stukje	  lager	  dan	  het	  slotaantal	  van	  
vorig	  schooljaar,	  maar	  we	  houden	  hier	  rekening	  met	  de	  komende	  
instapdagen.	  

SJB	  Lagere	  School	   Door	  de	  overstap	  van	  de	  3de	  leerjaars	  naar	  de	  afdeling	  Veldenstraat	  
is	  de	  speelplaats	  in	  SJB	  nu	  een	  stuk	  rustiger	  en	  aangenamer	  voor	  de	  
leerlingen.	  

In	  de	  Veldenstraat	  is	  het	  nu	  natuurlijk	  een	  stuk	  drukker.	  	  Op	  de	  
speelplaats	  valt	  het	  ook	  nog	  op	  de	  3de	  leerjaars	  nog	  een	  stuk	  
speelser	  zijn	  op	  de	  speelplaats	  dan	  de	  wat	  ouder	  4de,	  5de	  en	  6de	  
jaars.	  

Naschoolse	  sport	  
voor	  de	  
kleuterschool	  

Deze	  sport	  activiteiten	  zijn	  opgestart	  met	  heel	  groot	  succes.	  	  	  

Door	  dit	  succes	  is	  de	  muziekactiviteit	  voor	  de	  lagere	  school	  moeten	  
verschuiven	  naar	  donderdagavond.	  Hier	  is	  een	  duidelijk	  minder	  
succes.	  	  Op	  basis	  van	  het	  verdere	  verloop	  hiervan	  zal	  moeten	  
bekeken	  worden	  op	  dit	  kan	  worden	  verder	  gezet.	  

Kleine	  verzakking	  in	  
de	  klas	  van	  Juf	  Kris	  
(1KA)	  

Vorige	  week	  werd	  een	  kleine	  verzakking	  ontdekt	  in	  de	  vloer	  van	  de	  
klas	  van	  juf	  Kris.	  	  Dit	  werd	  onderzocht	  en	  is	  niet	  gevaarlijk.	  	  De	  
herstelling	  ervan	  zal	  worden	  meegenomen	  in	  het	  grote	  lopende	  
bouwdossier	  voor	  de	  school.	  

	  

Spelletjes	  
namiddagen	  

In	  navolging	  van	  de	  spelletjesnamiddagen	  in	  Pius	  X	  zullen	  we	  dit	  
jaar	  dit	  concept	  ook	  overbrengen	  naar	  de	  afdeling	  SJB.	  	  De	  eerste	  
hiervan	  gaat	  door	  op	  8	  oktober.	  	  De	  ouders	  zullen	  hier	  ten	  gepaste	  
tijden	  een	  brief	  over	  meekrijgen.	  Belangrijk	  is	  toch	  dat	  we	  hiervoor	  



voldoende	  ouders	  en	  grootouders	  op	  de	  been	  krijgen.	  

	  
	  

	  

6. Planningsoverzicht	  
	   	  

Hieronder	  geven	  we	  een	  overzicht	  van	  de	  activiteiten	  voor	  het	  schooljaar	  2014-‐2015.	  	  Op	  al	  
deze	  activiteiten	  zijn	  heel	  wat	  helpende	  handen	  nodig.	  	  Dit	  schooljaar	  zullen	  we	  zo	  vroeg	  
mogelijk	  één	  of	  meerdere	  mensen	  aanduiden	  die	  vanuit	  de	  ouderraad	  deze	  activiteiten	  (mee)	  
zullen	  organiseren.	  	  Daarnaast	  hopen	  we	  dat	  (buiten	  dit	  kernteampje)	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  
zich	  nu	  al	  willen	  vrijmaken	  voor	  deze	  activiteiten	  zodat	  we	  tijdig	  de	  nodige	  helpende	  handen	  
gemobiliseerd	  krijgen.	  

Alvast	  heel	  erg	  bedankt	  aan	  iedereen	  die	  zijn	  schouders	  nu	  al	  onder	  één	  of	  meerdere	  
activiteiten	  heeft	  gezet.	  

Veilig	  Online	  
(ouderraad	  trekt)	  

8/10:	  

Aanspreekpunten	  ouderraad:	  	  Veerle,	  Els,	  Jelle	  

Afspraken:	  zie	  bovenaan	  

Oudercontact	  
december	  

18/12:	  

Aanspreekpunt	  ouderraad	  

Quiz	  

	  

20/3:	  

Aanspreekpunt	  ouderraad:	  Bart	  Janssens	  (samen	  met	  de	  rest	  van	  
de	  werkgroep	  Quiz	  –	  die	  verder	  in	  super	  geheim	  opereert)	  

Schoolfeest	   31/5:	  

Aanspreekpunt	  ouderraad:	  Kristien	  (onder	  voorbehoud	  dat	  ook	  
Leen	  mee	  doet)	  

Oudercontact	  BBQ	   25/6:	  

Aanspreekpunt	  ouderraad:	  ?	  

Kerstknutsel	  
(ouderraad	  trekt)	  

	  

13/12:	  

Aanspreekpunt:	  Veerle,	  Elke,	  Kristien,	  Christine,	  Jelle,	  Leen	  

Paasontbijt	  
(ouderraad	  trekt)	  

6/4:	  

Aanspreekpunt:	  	  Veerle,	  Elke,	  Kristien,	  Christine,	  Jelle,	  Leen	  



	  
	  
	  

7. Varia	  
	   	  

Verkeersactie	  Helm	  
Op/Fluo	  Top.	  

Marjolein	  signaleert	  een	  actie	  rond	  verkeersveiligheid	  “Helm	  op/	  
FLuo	  Top”.	  	  De	  school	  heeft	  zich	  voor	  deze	  actie	  ingeschreven.	  

Problemen	  bij	  De	  Lijn	  	   Kurt	  vraagt	  wat	  uitleg	  bij	  de	  problemen	  met	  de	  busdienst	  van	  De	  
Lijn	  voor	  het	  ophalen	  en	  wegbrengen	  naar	  de	  zwemactiviteiten.	  

De	  directie	  bevestigt	  dat	  hier	  dit	  schooljaar	  al	  heel	  veel	  problemen	  
zijn	  geweest.	  	  Vanuit	  De	  Lijn	  wordt	  hier	  (ook	  bij	  herhaaldelijk	  
escaleren	  van	  de	  problematiek)	  geen	  oplossing	  geboden.	  

Juf	  Hilde	  zal	  deze	  problematiek	  aankaarten	  op	  het	  interscholen	  
overleg	  om	  te	  kijken	  of	  dit	  ook	  in	  de	  andere	  scholen	  een	  even	  grote	  
problematiek	  is.	  	  Op	  die	  manier	  zal	  ze	  bekijken	  of	  er	  nog	  extra	  
acties	  mogelijk	  zijn.	  

Rechtzetting	  
projectweek	  ’14-‐‘18	  

Op	  de	  informatieavond	  voor	  de	  2de	  graad	  had	  de	  directie	  ivm	  de	  
projectweek	  rond	  ’14-‐’18	  ook	  een	  soort	  van	  slotevenement	  
gesignaleerd.	  	  In	  de	  praktijk	  zal	  er	  echter	  geen	  echte	  slotactiviteit	  
zijn	  waarvoor	  ook	  ouders	  verwacht	  worden.	  De	  kinderen	  van	  4-‐5-‐6	  
zullen	  wel	  een	  trip	  maken	  naar	  Flanders	  Fields	  op	  vrijdag.	  	  Ze	  zullen	  
pas	  terug	  zijn	  om	  19u	  en	  daarvoor	  zal	  binnenkort	  een	  brief	  worden	  
meegegeven.	  

Voorzitterschap	  
2015-‐2016	  

Johan	  kondigt	  aan	  dat	  hij	  aan	  zijn	  laatste	  jaar	  als	  voorzitter	  van	  de	  
ouderraad	  begint.	  Vanwege	  werkomstandigheden	  en	  gezondheid	  
(hernia’s)	  kan	  hij	  zich	  naar	  eigen	  gevoel	  veel	  minder	  inzetten	  dan	  
hij	  zou	  willen.	  	  Hij	  blijft	  ook	  volgend	  jaar	  nog	  wel	  actief	  in	  de	  
ouderraad.Kurt	  wil	  volgend	  jaar	  nog	  wel	  de	  rol	  van	  voorzitter	  
opnemen,	  maar	  enkel	  indien	  iemand	  anders	  hem	  in	  die	  rol	  wil	  
bijstaan.	  

We	  signaleren	  dit	  open	  en	  eerlijk	  zodat	  we	  dit	  op	  een	  vlotte	  manier	  
kunnen	  afhandelen.	  

Volgende	  
vergaderingen	  
ouderraad	  

23/10/2014	  

25/11/2014	  

13/1/2015	  

2/3/2015	  

27/04/2015	  



4/6/2015	  
	  

	  


