
 

 

	  
Verslag vergadering 23/10/2014	  

Aanwezig:	  	  
Kurt	  De	  Ronghé,	  Kristin	  Meersschaert,	  Els	  Struyvelt,	  Christine	  Drumont,	  Leen	  Brône,	  Elke	  Lauwers,	  
Joris	  Maene,	  Marjolein	  Magnus	  
Juf	  Hilde,	  juf	  Chris,	  juf	  Karin	  (3A),	  juf	  Anika	  	  
	  

1. Goedkeuring verslag  

	   Het verslag van de vorige ouderraad (22/09/2014) werd goedgekeurd. 	  
Leen en Kristin worden het aanspreekpunt in de werkgroep 'Schoolfeest'. 	  

	  

	  

2. Feedback werkgroepen en andere activiteiten 

	   Kerstknutsels: 	  
De Kerstknutselnamiddag gaat door op zaterdag 13/12/2014 in zaal 'De Posthoorn' van 
14u tot 17u. 	  
Er wordt een klemtoon gelegd op het werken met kosteloos materiaal en fairtrade 
tussendoortje (ook via de uitnodiging wordt hier de nadruk op gelegd). 	  
Drank wordt besteld via Oxfam. Wat niet gebruikt wordt, mag nadien weer ingeleverd 
worden.  	  
Helpende handjes worden ingeschakeld om extra hulp te vragen bij deze activiteit. 
(Johan zorgt voor de lijst)	  
We hopen op ongeveer 20 helpers in totaal (leden van de ouderraad inclusief). 	  
De tafels van de kleuters mogen gebruikt worden (als alle tafels gebruikt worden, is er 
plaats voor 48 kleuters in totaal).	  
Praktische info: 	  
Er wordt een ander systeem toegepast om de jassen op te bergen (per klas). 	  
Prijs deelname is voor alle kinderen €	  5. 	  
Uitnodiging wordt gemaakt door Marjolein. Deze gaat mee met de kinderen op vrijdag 
28/11, inschrijven voor 8/12. 	  
Christine zal op vrijdag 28/11 een promotour houden in afdeling Pius X en SJB. 	  
Leen doet dit op maandag 1/12 in afdeling VDS. 	  
	  
Tegen volgende ouderraad wordt er een lijst gemaakt met het nodige materiaal, zodat 
er gespaard kan worden (wc-rolletjes, kroonkurken, plastic flessen…)	  



 

 

	   Infoavond Veilig online: Feedback:  
Het was een interessante avond, anders dan verwacht in de positieve zin. 	  
Meer dan 25% van de deelnemers geeft een 8/10 als score. 	  
Er werd verstaanbare taal gebruikt, beantwoorde aan de verwachtingen, er werd 
gewerkt vanuit het standpunt van de ouders. 	  
Als de enquete bekeken wordt, krijgt deze avond gemiddeld een goede evaluatie. 	  
Het concept werkt: een minimale kostprijs en minimale organisatie voor de 
school/ouderraad zelf. 	  
	  
Conclusie:  
Goede activiteit voor ouders, organisatie was goed, onderwerp speelt in op wat ouders 
willen, veel goede respons. 	  
Misschien in de toekomst meer van dit soort activiteiten organiseren via gezinsbond of 
andere organisaties? Hierbij houden we als doel dat we 10% van de doelgroep willen 
aanspreken. 	  
Gezinsbond is ook vragende partij te zijn om via de scholen dit soort infoavonden te 
organiseren. 	  

	   Ouderbetrokkenheid:  
Grote vaststelling door de werkgroep is: de school doet al veel inspanningen om te 
werken aan de ouderbetrokkenheid en de schriftelijke communicatie is zeker in orde. 	  
Via een brainstorm wordt gezocht naar manieren om de mondelinge communicatie 
tussen school/leerkracht en ouders laagdrempeliger te maken. 	  
Er wordt tijdens de inschrijvingen al veel aandacht besteed aan de 
engagementsverklaring van ouders naar de school toe. 	  
Bij de infoavond in september wordt de vraag gesteld of het voldoende mogelijk is om 
een individueel gesprek aan te gaan met de klasleerkracht? Dit kan niet voor de ouders 
die zich moeten haasten naar de infoavond voor de volgende graad. 	  
Bij een wekelijks spreekuurtje, waarbij de juf één ochtend per week vanaf 8u10 
aanwezig is in de klas, wordt de vraag gesteld of ouders hier echt veel gebruik van 
zullen maken? Afspraken kunnen gemaakt worden via het schriftje of agenda, de 
leerkracht zal dan een ogenblik met de ouder afspreken om te overleggen wanneer het 
past voor beiden. 	  
Het idee om de kleuters op te halen in de klas na school (15u45 tot 16u) is 
drempelverlagend, maar de vraag wordt gesteld of dit haalbaar is? 	  
	  
Samenvatting en actiepunten:  
-‐ Aan ouderbetrokkenheid moet gewerkt worden vanaf het begin, dus voornamelijk 

bij de kleuters. Als de drempel al laag is in de kleuterschool, zal deze laag blijven in 
de lagere school. 	  

-‐ We proberen niet te mikken op het juiste contact, maar op hét contact: een open 
lijn leggen tussen leerkracht en ouder. 	  

-‐ De werkgroep bekijkt de volgende vergadering wat mogelijke oplossingen zijn om 
die open lijn te ontwikkelen. 	  

-‐ In afwachting tot de volgende vergadering lijkt het handig om een overzicht te 
krijgen van de problemen qua ouderbetrokkenheid in de verschillende klassen. 
Hiervoor wordt een overzicht doorgegeven dat kan dienen als leidraad.  	  



 

 

	   Dag van de leerkracht:  
De leerkrachten reageerden positief op de activiteiten die voorzien waren door de 
ouderraad. 	  
In de afdeling VDS kwam het enkel wat ongelukkig uit met de MDO's. 	  
Geen foto's dit schooljaar: de foto's van afdeling VDS zijn op ongelukkige manier zoek 
geraakt. 	  
Volgend schooljaar vroeger starten met de voorbereidingen! 	  

	   Milieu: De groene rugzak:  
Elke Bollaerts wordt uitgenodigd op de volgende vergadering (25/11/2014) om het idee 
verder toe te lichten. 	  

	   Wist-je-datjes:  
De maandthema's van november: 	  
1. Pius X en afdeling SJB: 'Ik sorteer afval'	  
2. Afdeling VDS: 'Horen, zien en zwijgen'	  
	  
Na een korte brainstorm leggen we de link met: 	  
1. Kerstknutsels: er wordt gewerkt met kosteloos materiaal. De speeltuigen op de 

speelplaats zijn gemaakt van gerecycleerd materiaal. 	  
2. Er kan een link gelegd worden naar de infoavond 'Veilig online' (aantal deelnemers, 

tevredenheid…)	  
	  
Wie maakt hier een mooi item van voor de facebookpagina en de website?	  

	  

	  

3. Mededelingen van de directie 

	   Nieuw rapport: 
De leerlingen van de lagere school krijgen een nieuw rapport. 	  
Punten worden duidelijker onderverdeeld in deelaspecten, belangrijke toetsen worden 
duidelijker weergegeven. 	  
Er wordt niet meer gewerkt met percentages, wel nog met de meridiaan. 	  
In sommige vakken wordt gewerkt met een combinatie tussen cijfers en letters, zoals 
bij Muzische Vorming, omdat er niet overal een cijfer op gezet kan worden. Letters 
geven dan de attitude weer, vb. A = sterk, E = zwak. 	  
Algemene attitudes worden naar het kind toe geschreven en aangepast in de loop van 
het schooljaar. 	  
Er komt nog steeds een woordje uitleg van de leerkracht. Hier kan feedback op 
gegeven worden door de ouder, in interactie met het kind. 	  
Feedback op het rapport mag gegeven worden (wat goed en minder goed is aan het 
nieuwe rapport), zodat het schoolteam een mooi eindresultaat kan bekomen. 	  
	  
Toetsenweek in december wordt rustgevender opgebouwd: geen strakke 
toetsenperiode meer. 	  
Er worden geen lijstjes meer meegegeven aan 1e, 2e en 3e leerjaar: hier gaat men uit 
van de parate kennis. 	  
Wel nog lijstjes voor 4e, 5e en 6e leerjaar, maar meer gebundeld. 	  
LVS-toetsen blijven wel hetzelfde. 	  



 

 

	   Fluo-actie: 'Helm op, fluo top': 
Deze actie loopt van de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie, tijdens de donkere 
maanden. 	  
Alle leerlingen krijgen een kaart en verzamelen stickers door met een fluo hesje en 
een fietshelm (indien met de fiets) naar school te komen. In de afdeling SJB wordt er 
gewerkt met een stempel aan de poort, de leerlingen krijgen dan een sticker in de 
klas. 	  
Via de stickerkaart kan er gespaard worden voor verschillende prijzen, zoals een gratis 
gadget, maar ook een gratis toegangsticket voor Olmense Zoo en Bobbejaanland. 	  
Om de leerlingen extra te motiveren, wordt er ook een extra sticker uitgedeeld als de 
hele klas met een flou hesje naar school komt. 	  

	   Projecteert '14-'18 (afdeling VDS): 	  
Het 3e leerjaar ging naar het speelgoedmuseum. 	  
Het was een geslaagde activiteit, leerlingen waren enthousiast. 	  
	  
Het 4e, 5e en 6e leerjaar zijn naar de Westhoek getrokken. 	  
Het was een waardevolle activiteit, leerlingen hebben er veel van opgestoken.	  
Positieve reacties van de leerlingen. 	  
Jammer dat het soms snel moest gaan owv het lichtfront. 	  
Het project loopt nog 14 dagen verder in de klassen. 	  
Zeer geslaagd project! 	  

	  

	  

4. Varia 

	   Dropbox:  
Leen vraagt of de filmpjes van de 'Tocht door het donker' verwijderd kunnen worden 
van dropbox? De map zit hierdoor bijna vol. 	  
De filmpjes kunnen op de server van de school gezet worden. 	  

	   Busvervoer zwemmen:  
Kurt vraagt of er beterschap is ivm het busvervoer voor het zwemmen?	  
Het probleem werd opnieuw gemeld, school wacht nog op reactie.  	  

	   Schoolfotograaf:  
Els meldt dat de foto's van de schoolfotograaf niet gebruikt kunnen worden voor de 
Kids-ID owv de achtergrond. Kan de schoolfotograaf pasfoto's maken met een witte 
achtergrond? 	  
Enkel de leerlingen van het 6e leerjaar krijgen een pasfoto met een witte 
achtergrond, voor alle andere leerlingen blijft het concept hetzelfde, omdat dit 
organisatorisch moeilijk te regelen is. 	  

	   Milieuboot:  
Leen informeert naar de reacties op het transport naar de milieuboot. Er werd 
gevraagd om de leerlingen met de auto te transporteren.	  
Er kwam veel reactie op en het vervoer is vlot verlopen. 	  



 

 

	   Loombands: 
Christine vraagt of de leerlingen nog met loombands mogen spelen op de speelplaats. 	  
Dit wordt nagevraagd bij de leerkrachten, maar normaal gezien mag dit nog wel.  	  

	   Project Pimp je speelplaats:  
Kurt peilt naar de haalbaarheid van de actie 'Pimp je speelplaats'. Dit is een project 
waarbij de school voor €	  3500 sturen kan krijgen om de speelplaats groener te maken.	  
De werkgroep 'Speelplaatswerking' zal dit bekijken.  	  

	   Infoavond 'Het nieuwe participatiedecreet':  
Johan stuurde een mail over een infoavond. Deze valt samen met de volgende 
ouderraad (25/11/2014). 	  
De brochure 'Betrekken van moeilijk bereikbare ouders' oogt wel interessant voor de 
werkgroep 'Ouderbetrokkenheid'. Kan deze folder misschien zo te verkrijgen zijn, 
zonder te hoeven deelnemen aan de avond? 	  

	   Speeltuigen speelplaats SJB:  
De vraag wordt gesteld of er valmatten gelegd moeten worden rond het podium in de 
afdeling SJB? 	  
Het is de bedoeling dat er aan alle kanten een trapje komt. Valmatten zijn dan 
misschien niet nodig? 	  
Kristin wijst op enkele nieuwe speeltuigen die wel leuk zouden zijn voor de 
kleuterschool, zoals kleine boten. 	  

	  

	  

5. Volgende vergadering ouderraad 

	   Dinsdag 25/11/2014	  

	  

	  
	  


