
 

 

VERSLAG VERGADERING 12/06/2019 

Ouderraad Elke, Katrien, Alexandra, Bart, Mario 

School   Juf Hilde, Juf Heidi 

 

Christine, Veerle, Joni, Marie, Karen, Faima, Leen, Mus, Jan, Michaël, Dennis, Bruno & Kelly 

 

 

Bart, Elke & Alexandra hebben via mail hun kandidatuur verzonden.  

Bart hoopte dat Elke & Alexandra voorzitters zouden worden, maar stelde zich kandidaat voor het geval 

er geen andere (geschikte) kandidaten zouden zijn. Elke & Alexandra stelden zich beiden kandidaat 

onder voorwaarde dat er een medevoorzitter zou zijn. Zij zijn allebei reeds enkele jaren actief in  

de ouderraad. 

 Met akkoord van de aanwezige ouders zijn Elke & Alexandra als duo verkozen  

tot de nieuwe voorzitters van de ouderraad. 

 

 

SEPTEMBER 2019 

- Dinsdag  10 Infomoment 

• om 17u30  – Kleuterschool  

• om 19u00  – 1ste – 2de – 3de leerjaar 

• om 20u30  – 4de – 5de – 6de leerjaar 

- Maandag  30 Facultatieve verlofdag 

 

OKTOBER 2019 

- Vrijdag 11 Pedagogische studiedag 

- Zaterdag  19  -> activiteit georganiseerd door de Ouderraad  

- Vrijdag  25 Herfstwandeling grootouders – Kleuterschool SJB 

HERFSTVAKANTIE van maandag 28 oktober t.e.m. zondag 3 november 2019 

 

! Schoolfeest nog niet gepland (beslissing valt eind volgende week) 

➔ Idee rond thema Kerstmis (wandelen, zang, Kerstverkoop…) Indien het dit zou worden, zal 

het oudercontact plaatsvinden in januari 2020. 

➔ Idee rond thema Pasen  

 

KERSTVAKANTIE van maandag 23 december t.e.m. zondag 5 januari 2020 

 

JANUARI 2020 

- Van    8 tot 15 Sneeuwklassen – 6de leerjaar 

- Donderdag 9 Infomoment kleuterschool SJB 

- Maandag  27 Facultatieve verlofdag 

 

FEBRUARI 2020 

- Dinsdag  18 Assepoesterfeest = Grootouderfeest Kleuterschool PIUS X 

- Woensdag 19 Letterfeest – 1ste leerjaar 

KROKUSVAKANTIE van maandag 24 februari t.e.m. zondag 1 maart 
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MAART 2020 

- Vrijdag  13  -> activiteit mee georganiseerd door de Ouderraad 

- Woensdag 18 Pedagogische studiedag 

 

APRIL 2020 

PAASVAKANTIE van maandag 6 april t.e.m. zondag 19 april 

- Donderdag 30 Pedagogische studiedag  

! Uitzonderlijk een 3de studiedag dit schooljaar door veranderingen in 

het basisonderwijs – ZIL – (cultuurgebonden en kennis gebonden werken  

ipv “vakjesdenken”, meer procesbegeleiding, taalmethode aanleren,…  

Voorlopig blijft het puntensysteem. De school is reeds 2 jaar bezig met deze nieuwe  

evolutie binnen het basisonderwijs). 

 

MEI 2020 

- Vrijdag  1 Feestdag – Dag van de Arbeid  

- Vrijdag 8 Moederdag – Kleuterschool SJB & PIUS X 

- Vrijdag 15 Schoolreis Kleuterschool 

- Woensdag 20 Sportdag Kleuterschool 

- Donderdag 21 Feestdag – O.H.Hemelvaart 

- Vrijdag 22 Brugdag 

- Van   25 tot 27 Boerderijklassen – 3de leerjaar 

 

JUNI 2020 

- Maandag  1 Feestdag - Pinkstermaandag 

- Woensdag 10 Vaderdag – Kleuterschool PIUS X 

- Vrijdag  12 Vaderdag – Kleuterschool SJB 

- Dinsdag 23 3de kleuterklas logeert op school 

- Woensdag 24 Oudercontact – BBQ  

- Donderdag 26 Sportdag Lagere school 

- Maandag 29 Schoolreis Lagere school 

ZOMERVAKANTIE van woensdag 1 juli t.e.m. maandag 31 augustus 

 

 

VERGADERINGEN OUDERRAAD  
20u in de refter van de school 

Maandag 16 september 2019 

Donderdag 7 november 2019 

Dinsdag 21 januari 2020 

Maandag 16 maart 2020 

Donderdag 14 mei 2020 

- Maandag 2 september 2019  Verwelkoming ouders op eerste schooldag – koffie/cake 

- Maandag 7 oktober 2019   Dag van de Leraar 

- Zaterdag 19 oktober 2019   Spelletjes dag 

- Kerst / Pasen / of… ? …   Ondersteuning Schoolfeest  

- Vrijdag 13 maart 2019   Kwis 
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Afdeling PIUS X Voorstelling voor groep op infoavond 10/09. Nog te bekijken wie dit opneemt. 

Afdeling SJB  Op 1ste schooldag  

Vanaf 8u10 Ouderraad leden (met t-shirt) spreken ouders aan bij de schoolpoort 

met flyer + uitnodiging hapje en drankje in de refter van de school na de bel tot 

10u-10u30  

Alexandra/Michaël – tekstje / ontwerp flyer 

   Alexandra – cake 

   School – koffie & thee  

   Op infoavond 10/09 

   Kraampje & vlag en ouderraadleden dragen T-shirt 

   In de klassen gaan = eerder storend voor de leerkrachten, interesse ouders 

meer naar info over klasgebeuren 

! Tijdens het schooljaar bij infomoment voor nieuwe kleuters, steeds ouderraad aanwezig met kraampje 

 

Afdeling SR  Weinig zinvol om op deze afdeling de ouderraad nog te promoten. De ouders 

   op deze afdeling hebben afgelopen jaren reeds de uitleg over de ouderraad. 

   Op infoavond 10/9 dragen ouderraadleden T-shirt OR. 

 

Infofolder 

➔ Herwerking door Marc Kregting (ivm taalgebruik – verstaanbaar voor alle ouders) 

Elke vraagt aan Marie wat afspraak is met Marc. 

 

Mail 

➔ Eind augustus mail sturen naar leden ouderraad (wie kan aanwezig zijn op eerste schooldag, 

infomoment…) 

 

 

Foto’s van leden ouderraad met kinderen (Elke heeft er reeds een aantal ontvangen) 

➔ Website 

➔ A3 per vestiging omhoog hangen 

➔ Infoboekje (Hilde stuurt ook tekst vorig jaar om na te lezen + eventueel aanpassen) 

 

 

Lijst opstellen waar de leden van de ouderraad op kunnen aankruisen waar zij wensen mee te helpen. 

Door de taken concreet te maken, is er duidelijkheid over wat er juist verwacht wordt en is 

het eenvoudiger om zich al dan niet te engageren om een bepaalde taak op zich te nemen. 

We denken bijvoorbeeld aan: 

- Verslaggever tijdens de vergaderingen (beurtrol – reeds vragen bij uitnodiging wie kan) 

- WERGROEPEN: 

➔ KWIS:   actief zoeken naar nieuwe mensen om deze groep verder op te volgen,  

   mee te trekken (> Dennis?) 

➔ SCHOOLFEEST in samenwerking met de school bekijken waar wij kunnen aan bijdragen 

➔ SPELLETJESDAG 19/10/2019 – reeds zeer ver gevorderd in de organisatie! Proficiat team! 

➔ VERKEER  deze groep terug activeren en zoeken naar mensen die kunnen helpen  

bij het nakijken / herstellen / … van de fietsen van de school (Kris C.?) 
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Opvolging werken station – invloed rondom de school…  

VERO-route – begeleiders gezocht! 

- Organiseren van een infoavond? Via VCOV?? Of andere organisatie.  

➢ Voorstel doen van 3 thema’s op eerste schooldag > evaluatie waar er meest interesse voor is 

 

 

VERKEER 

▪ Werken Plaisancebrug begonnen – enkel doorlatend verkeer voor voetgangers  

en fietsers.  

▪ Komende werken aan kruispunt Europalaan / Brusselsesteenweg / Jubellaan 

 

BBQ 

▪ Tegen 20/06 dient al het materiaal van de werkmannen weg te zijn. Ze hebben het 

materiaal voorlopig “veiliger” afgebakend, maar het moet tegen oudercontact 

volledig vrij gemaakt worden. Juf Hilde volgt dit op. 

▪ Marie maakt lijst Helpende Handen op voor drankenstand (Bart kan niet aanwezig 

zijn) 

 

AFSCHEID LEDEN 

▪ Cadeau / tekst – woordje ouderraad -> Alexandra zorgt hiervoor 

▪ Receptie 6de leerjaar op 25/06 om 20u 

 

TROOPER 

▪ Bart geeft uitleg over deze online tool – manier om geld in te zamelen voor 

verenigingen dankzij online aankopen. Eerste verdiende €75 is voor Trooper zelf, 

daarna krijgt men een bepaald % op de gedane aankopen. Hilde bekijkt dit. 

 

 

Volgende vergadering – 1ste vergadering schooljaar 2019-2020 

 Maandag 16 september 2019 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


