
	  

Verslag	  vergadering	  Ouderraad	  6/5/2014	  

Aanwezig:	  
Anessa	  Boujtoh,	  Leen	  Brône,	  Kris	  Croonenberghs,	  Kurt	  De	  Ronghé,	  Hilde	  Dewulf,	  Christine	  Drumont,	  
Johan	  Kestens,	  Elke	  Lauwers,	  Joris	  Maene,	  ,	  Chris	  Meeus,	  Veerle	  Poppe,	  Marie	  Roobaerts	  

Leerkachten:	  

1. Goedkeuring	  verslag	  
	   Het	  verslag	  van	  de	  vorige	  ouderraad	  (19/3)	  werd	  goedgekeurd.	  

	  
	  

2. Mededelingen	  van	  de	  directie	  

	   LBC	   Volgende	  LBC	  vergadering	  gaat	  door	  op	  12	  mei.	  

Agendapunten:	  

-‐ Leerlingenaantallen	  

-‐ Lesuren	  

-‐ Bouwdossiers	  

-‐ Goedkeuring	  jaarrekening	  

	   Fiscale	  attesten	   Komen	  er	  aan.	  

	   Schoolraad	   19	  juni	  

	   Voorstel	  speelplaats	   Voorstellen	  trein	  Pius	  X	  en	  speelprikkel	  podium	  met	  bloembakken	  op	  SJB	  
worden	  voorgelegd.	  Positieve	  reacties.	  

	   Sportdag	   Er	  werd	  niet	  voldoende	  gecommuniceerd	  rond	  de	  sportdag.	  Dit	  kwam	  
door	  het	  feit	  dat	  een	  externe	  organisator	  werd	  ingeschakeld	  die	  pas	  
zondagavond	  het	  programma	  kon	  meedelen.	  

Kinderen	  waren	  wel	  heel	  enthousiast	  over	  het	  programma.	  Er	  werd	  een	  
doorschuifsysteem	  gehanteerd	  waarbij	  om	  de	  15’	  een	  andere	  sport	  werd	  
beoefend.	  

	   Moederweek	   De	  kleuterschool	  is	  bezig	  met	  een	  moederdagweek.	  Mama’s	  worden	  
verdeeld	  over	  een	  volledige	  week.	  Zij	  kunnen	  dan	  1u	  meewerken.	  



	   Schoolfeest	  kleuters	   Het	  centrale	  thema	  voor	  het	  schoolfeest	  van	  de	  kleuters	  (Pius	  X	  en	  SJB)	  
is	  sport.	  Het	  feest	  vindt	  plaats	  op	  zondag	  18	  mei	  van	  14-‐18u.	  

Er	  wordt	  gevraagd	  aan	  de	  ouderraad	  om	  de	  toog	  te	  organiseren.	  

Kurt	  DR	  lanceert	  een	  oproep	  om	  helpende	  handen	  te	  werven.	  Er	  wordt	  
nog	  een	  trekker	  vanuit	  de	  ouderraad	  gezocht.	  

	   Inschrijvingen	   De	  school	  is	  volzet.	  Er	  werd	  toch	  gekampeerd.	  

	   Sport	  op	  school	   Er	  is	  nog	  een	  laatste	  sessie	  van	  naschoolse	  sport	  op	  school	  op	  
vrijdagnamiddag	  (voor	  4-‐5-‐6).	  Er	  zijn	  nog	  een	  aantal	  plaatsen,	  lln	  van	  het	  
derde	  zijn	  ook	  welkom	  om	  mee	  te	  doen.	  

	   Fietsweek	   Er	  is	  een	  Vero	  wandelroute	  voor	  lln	  van	  het	  derde	  leerjaar	  op	  22	  mei,	  
briefje	  volgt.	  

Fietsexamen	  6e:	  14	  mei,	  er	  zijn	  voldoende	  examinatoren.	  

Fietsbehendigheid	  5e:	  16	  mei	  in	  het	  Vrijbroekpark.	  

	  

3. Werkgroep	  Quiz	  
	   Evaluatie	   De	  quiz	  verliep	  vlot.	  

Opbrengst	  2000€.	  

Qua	  timing	  was	  de	  quiz	  voldoende	  lang	  (net	  niet	  te	  lang	  door	  vele	  	  	  	  	  	  	  
beeldmateriaal)	  

Verbeterpuntje:	  

Ophalen	  en	  brengen	  van	  vragen	  verliep	  niet	  altijd	  even	  vlot.	  

Quiz	  2Quiz	  2015	   20	  maart	  2015.	  
Concept	  zit	  in	  elkaar.	  
Vragen	  worden	  opgesteld	  in	  september.	  

	   	  
	  

	  

4. Werkgroep	  Verkeer	  
	   Status	  en	  

actiepunten	  
Infostops	  op	  school	  op	  27	  maart	  (15u45-‐17u15)	  en	  2	  april	  (11u55-‐12u30)	  	  

Infosessies	  gebeurden	  binnen	  de	  schoolpoort	  wat	  niet	  ideaal	  was,	  gezien	  
de	  kinderen	  naar	  huis	  wilden.	  

De	  doelstelling	  om	  ouders	  met	  de	  fiets	  te	  laten	  komen	  is	  niet	  behaald:	  
mensen	  wilden	  vooral	  weten	  hoe	  ze	  moesten	  omrijden.	  



	   	  
	  

	  

	  

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

Doorgegaan	  in	  Pius	  X	  op	  21	  april	  van	  8u30-‐11u.	  

Formule:	  buffet,	  all	  you	  can	  eat.	  

200	  aanwezigen	  (110	  volwassenen,	  90	  kinderen).	  

Meer	  dan	  voldoende	  helpende	  handen.	  

1000€	  winst	  

Aantal	  online	  artikels	  (GVA,	  Nieuwblad)	  

Alles	  is	  heel	  erg	  vlot	  verlopen,	  organisatie	  verliep	  rustig	  en	  
efficiënt.	  

Positieve	  reacties	  van	  ouders.	  

Conclusie:	  volgende	  jaar	  opnieuw	  op	  Paasmaandag	  6	  april.	  

Belangrijk	  is	  dat	  max	  aantal	  inschrijvingen	  200	  is.	  
	  

	  
	  

	  
	  

6. Werkgroep	  Feest:	  wijnproeverij	  
	   De	  wijnproeverij	  op	  23	  mei	  werd	  geschrapt.	  

	  
	  

7. Varia	  
	   Infosessie	  nieuwe	  schooljaar:	  9	  september	  	  

	  
Om	  de	  laatste	  activiteiten	  van	  2013-‐2014	  voor	  te	  bereiden,	  is	  een	  meeting	  gepland	  op	  maandag	  
16	  juni.	  
Agendapunten:	  

-‐ BBQ	  25/6	  (organiseren	  toog,	  helpende	  handen	  uitnodigen	  1	  juni!)	  
-‐ Receptie	  26/6	  (3e	  kleuterklas	  +	  6e	  leerjaar	  –	  helpende	  ouders	  worden	  daar	  expliciet	  

bedankt)	  
	  

Om	  nieuwe	  jaar	  voor	  te	  bereiden	  is	  een	  meeting	  gepland	  op	  2	  september	  
Agendapunten	  

-‐ Vero	  route	  voor	  ouders	  
-‐ Info	  avond	  voorbereiding	  
-‐ Dag	  van	  de	  leerkracht	  voorbereiding	  

	  
Om	  het	  werkingsjaar	  van	  de	  ouderraad	  af	  te	  sluiten	  wordt	  een	  etentje	  gepland	  (formule	  ‘going	  



Dutch’!).	  Johan	  start	  een	  doodle.	  
	  
Er	  wordt	  nog	  een	  centraal	  thema	  gezocht	  om	  rond	  te	  werken	  (2013-‐2014:	  zichtbaarheid	  
ouderraad).	  	  
	  
Er	  wordt	  expliciet	  gevraagd	  om	  het	  verslag	  van	  de	  ouderraad	  sneller	  te	  publiceren.	  Er	  wordt	  
commitment	  genomen	  om	  dit	  te	  doen.	  

	  

	  


