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Aanwezig:  Dirk, Anneleen, Ward, Frank, Veronique, Filip, Petra G., 

Verontschuldigd: Bart, Sadia, Ann 

Afwezig:   

Schoolteam:  Katrien 

 

Gasten:   
 

Volgende vergadering :  7 oktober, 20u30 
  

  



 

Agenda____________________________________________ 
 

1. Mededelingen schoolteam 

2. Afgevaardigde schoolraad 

3. Voorraad ouderraad 

4. Activiteiten planning dit schooljaar 

5. Varia 

 

 

1. Mededelingen schoolteam ____________________________________________ 
 

- Nieuwe speeltuig zal geplaatst worden in de eerste week van oktober. Het oude speeltuig 

wordt door een ouder afgehaald. Zij zullen het zelf afbreken en komen halen. 

 

- Pedagogische prioriteiten van de school gedurende dit schooljaar: 

o In opvolging van de doorlichting van 3 jaar geleden wordt er verder gewerkt aan de 

inhoud en evaluatie van de MUZO lessen  

o Voor de lagere school: evaluatie systeem onder de loep nemen - rapporten of andere 

manieren om prestaties van de kinderen te evalueren. Dit project zal 2 jaar duren 

o Kleuters: werken aan de socio-emotionele vaardigheden, hiervoor werd de methode 

Cas & Lisa gekozen (Averbode) 

 

- Er komt een time-out hoekje op de speelplaats. Indien kinderen behoefte hebben om zich 
even af te zonderen kunnen ze hier op eigen initiatief terecht. Voorheen werden de 
deugnieten afgezonderd, nu kunnen kinderen zelf aangeven dat ze een time-out nodig hebben 
als de drukte hun teveel wordt. 
 

- In het nieuwe lokaal (nieuwbouw) werd ook een smartboard geplaatst 

 

- Er is een nieuwe website van de school operationeel met een blog-functie 

 

 

2. Afgevaardigde schoolraad_____________________________________________ 

 
- Frank Vandersmissen zal als nieuwe afgevaardigde deelnemen aan de schoolraad 

 
- Er hebben 4 leden hun deelname aan de ouderraad opgezegd: Kim S, Kelly, Tine en Katrien D. 

Daarom zullen we tijdens de info avonden in de klassen de ouderraad nog even voorstellen en 
vragen of er nieuwe ouders geïnteresseerd zijn om deel te nemen. 

 
 

3. Voorraad ouderraad____ _____________________________________________ 

 



- De voorraad is verplaatst naar Sadia, gezien Petra P. niet meer lid is van de ouderraad.  

 

 

 

4. Activiteiten planning dit schooljaar______________________________________ 

 

- Spaghetti-avond blijft ook dit jaar behouden en zal plaatsvinden op donderdag 17 december 

 

- LerenLeren: 

o vindt plaats op 14 maart (’s avonds) voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar met 

hun ouders – locatie: de Markthallen 

o Andere scholen te contacteren door katrien, reservatie Markthallen te bevestigen 

 

- Fluo & verkeer 

o Fluo blijft nog steeds een belangrijk focuspunt. 

o De resultaten van vorig jaar waren ok, hoewel we gemerkt hebben dat controles nodig 

blijven. 

o De controles zullen ook dit jaar behouden blijven. We wensen te streven naar het 

behalen van dezelfde target als vorig jaar, namelijk 90%. Er worden er dit najaar een 

drietal fluo-controles gepland. Kinderen ontvangen ook dit jaar weer een kleine 

beloning indien ze fluo dragen. 

o De school heeft zich ingeschreven voor de actie: ‘Helm op, fluo top’. In eerste instantie 

willen we met de ouderraad ook sensibiliseren voor het dragen van een helm wanneer 

de kinderen met een rijwiel naar school komen. We gaan ook al meten, maar nog niet 

direct belonen. 

o Er zal ook dit jaar een beloning op het einde van het jaar voorzien worden, indien de 

target van 90% behaald wordt. 

 

- Aanleg nieuw speeltuig 

o De plaatsing gebeurt tijdens de eerste helft van oktober en tijdens de schooluren 

o De speelweide moet nog opgeruimd worden voor plaatsing, dit is gepland op 19 

september van 9u tot 12u (o.a. schors weghalen) 

o De ouderraad neemt €11.000 van het bedrag voor zijn rekening. De school past de rest 

bij tot ca. €15.000 en voorziet ook voor zand en eventuele andere kosten 

o Aanvraag voor offertes valdempend  - speelzand - molzand is lopende. Prijzen varieren - 

ca. €700 voor 30 ton. 

o Zand wordt vooraan de schoolpoort geleverd en dient dan na plaatsing van het 

speeltuig rondom verspreid te worden. Hier kunnen we wel wat helpende handen 

gebruiken. Timing duidelijk af te spreken om hinder zoveel mogelijk te vermijden. 

  

- Fuif of andere activiteit 

o De fuif zal niet meer doorgaan en vervangen worden door een andere activiteit. 

o Doelstelling van de fuif is om ook voor de ouders een mogelijkheid te bieden om elkaar 



te ontmoeten. 

o Verschillende ideeën worden geopperd, om dit te structureren zal tegen de volgende 

ouderraad iedereen drie ideeën voorstellen. 

 

5. Varia____________________________________________________________ 

 

- Voorstel om een moestuin te starten voor de kinderen 

 

- Schoolreis zal zoals vorig jaar ook dit schooljaar reeds in september plaatsvinden. Ook de 

herfstwandeling gaat door vóór de herfstvakantie 

 

- Het agendapunt evaluatie van Tomorrowland wordt verschoven naar de volgende vergadering 

 

Wie - Wat - Wanneer___________________________________________________ 
 

 

Dirk   Data ouderraad inplannen     15/9   

Katrien   Leren-leren – scholen contacteren    7/10   

Dirk   Leren-leren – Markthallen bevestigen .  7/10   

Iedereen  3 ideeën voor nieuwe activiteit ter vervanging van de fuif 30/9      


