
 

Verslag vergadering ouderraad maandag 16/09/2019 

Aanwezig: Sofie, Steven, Annelies, Annelore, Isabelle, Annelies, Luc, Annelies, Liselotte, Liselotte, 
Mieke, Sarah, Fien, Kelly, Hanne, Griet, Martin, Goedele 

Verontschuldigd: Peggy, Ewout, Eva, Christian 

Agenda 

1. Welkom aan de nieuwe leden! 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering - verslag goedgekeurd 

3. Evaluatie voorbije activiteiten  

- Openklasavond - bedenkingen: vrijetijdsbeurs wel leuk, maar niet ieder jaar, moeilijkheden met lijst 
krijgen van de gemeente, culturele verenigingen (gekregen), de lijst van sport nooit ontvangen. De 
bevraging na de beurs naar opmerkingen en dergelijke is niet gedaan. Feit dat niet iedere 
vereniging van de beurs wist, zorgt ervoor dat de leerlingen toch nog blaadjes/flyers meekregen. 
De bewegwijzering ontbrak vanuit de Stap - doorsturen van mensen naar de Steen moeilijker dan 
omgekeerd. 
Nog een opmerking i.v.m. openklasavond: is het nodig dat het formulier met persoonlijke gegevens 
iedere keer opnieuw in iedere klas moet worden ingevuld? (dit wordt digitaal in de toekomst, 
bijvoorbeeld de facturen via mail, eenvormig formulier om te controleren of alles gegevens juist zijn) 

- Barbecue - minder vlees, er was nog veel over - misschien voor minder personen rekenen, 
misschien een ander concept? Dit is te bekijken door werkgroep barbecue) 

4. Uitleg werking en voorstelling werkgroepen 

- Werkgroep mobiliteit (Strapdag)  (Steven) Stand van zaken punten mobiliteit gemeente, stand van 
zaken, voetgangers- en fietsbrevetten. 
Juf Magda is voorzitter - maandag 18 november volgende vergadering - zaken op 1 jaar: Strapdag en 
verkeershappening om de twee jaar (dit jaar in mei) doorschuifsysteem -  
Voetgangers en fietsbrevetten: vanaf de kleuterklas brevetjes - loopfietsbrevet, bronzen fiets brevet, 
zilveren fietsbrevet - fietsexamen / voetgangersbrevetjes voor de kleuters, eerste en tweede leerjaar, 
derde en vierde leerjaar. Er wordt gebruik gemaakt van handleidingen van VSV waarin stap voor stap 
staat wat ze moeten doen - de lesjes worden gegeven over vier maanden gespreid (enkele 
namiddagen) - we zijn nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen, er volgt een brief met data 
wanneer er hulp nodig is van ouders, extra volwassenen voor kleuters. Ook is er materiaal nodig: er 
wordt bekeken wat er is, eventueel eerst subsidies bekijken en dan kijken voor budget bij de 
ouderraad. 
Na de lessen komen proefjes en die worden in 1 week gepland, daarna krijgen kinderen een brevet 
mee. 

ouderraad



Verkeerscommissie: vergadering in november over parking en omliggende straten - gemeente 
sponsoren voor hoes over boekentas) 

- Werkgroep boekenbeurs (Steven):  
Eerste vergadering in december  
Auteurslezingen liggen vanst: vijfde en zesde lj.: Marc Tijsmans, blijft om te signeren op 
boekenbeurs, Luc Embrechts voor vierde op 6 maart, eerste en tweede lj. Gerda Dendooven op 18 
maart misschien ook signeren. Derde leerjaar: Tine Mortier (bib), zesde: Stefan Boonen (bib) 

- Werkgroep barbecue (Fien) 
- Werkgroep Kookknutselen (Sofie, Annelies en Fien ) - eerste kookknutselavond - datum wordt 

nader bepaald 
- Werkgroep quiz (Ewout, Peggy, Annelore en Anne) - quiz vindt plaats 15 februari 
- Werkgroep oudercafé? Nog te bekijken of er nog een activiteit wordt georganiseerd 

6. Andere activiteiten 

- Koekenverkoop (brief mee 7 november en terug 22 november) 
- Kalenderverkoop wordt niet meer georganiseerd 

7. Punten directeur 

Leerlingenaantal: 117 kleuters (vorig jaar 118) 
244 lagere school kinderen (vorig jaar 250) 
(blijven ongeveer gelijk) 

Budget vrijgekomen om te investeren in gebouwen - architectenbureau denkt na - realisatie binnen 
vier/vijf jaar 

8. Varia 

• Is er een mogelijkheid om de bus van Sint-Rembert te gebruiken bij uitstappen, omdat het 
soms moeilijk is om voldoende ouders te vinden die chauffeur kunnen zijn bij uitstappen. 
Zouden ouders bereid zijn wat te betalen zodat kinderen zeker kunnen deelnemen aan 
activiteit en niet afhankelijk zijn van ouders die voeren?  
Door maximumfactuur kan dit moeilijk nog op de rekening van de ouders geplaatst worden. 
Misschien moet er nog eens nagedacht worden over de afstanden van de activiteiten… 

  
• Lesbanken 3de leerjaar, dit zijn inschuifbanken. Dus de klep kan niet omhoog. Er is ook weinig 

plaats. Waardoor de huiswerkmap van onze dochter al kapot is door deze er proberen in te 
krijgen. Verder moeten de leerlingen op hun hurkje zitten om iets uit de bank te halen of er in 
te steken. Dit werd opgemerkt op de openklasavond. Is er een mogelijkheid tot aanpassing? 
Dit wordt genoteerd, misschien kan er nog een boekenkast apart voorzien worden voor de 
kinderen. 



• Opvang - regel van geen boterhammen in de opvang (er mogen geen boterhammen meer 
gegeten worden in de opvang) Op een eetmoment mag er dan geen boterhammetje gegeten 
worden? Dat wordt nog nagevraagd. 

• De rij: is er controle wie meegaat met de rij? Dit is moeilijk. Misschien in de agenda schrijven of 
je kind al dan niet mee moet met de rij?  

• Kleuters en eerste leerjaar soms gesplitst op de speelplaats. 
• Ouderraad bekend maken via een eigen Facebookgroep (?), zeker via enkele 

aanspreekpunten per klas - dit wordt gedaan via een brief per klas. Daarvoor is het misschien 
interessant dat Iedereen van ouderraad een foto doorstuurt. 

• Eerste communie  - ouders moeten nu zelf de moeite doen om hun kinderen in te schrijven 
voor de eerste communie, kleine verandering in het traject. 

Datum volgende vergadering: dinsdag 26 november 


