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Aanwezig: Dirk, Ward, An, Veronique, Filip, Frank, Sadia (verslag) 

Verontschuldigd: Gracy, Bart, Petra 

Afwezig:   

Schoolteam:  Juf Sara, Juf Vanessa 

 

Gasten:   
 

Volgende vergadering :  woensdag 15 februari, 20u30 
  

  



 

Agenda____________________________________________ 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 

2. Leren leren 

3. Werkgroep ‘Pimp je Speelplaats’ 

4. Evaluatie spaghetti-avond 

5. Ouderraad herkenbaarheid, nieuwe leden 

6. Slotactiviteit ouderraad schooljaar 2016-2017 

7. Kienavond 

8. VCOV 

9. Varia 

 

1. Goedkeuring vorig verslag____________________________________________ 
  

Het vorige verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Leren leren________________________________________________________ 

 
- Els Dammekens werd bevestigd voor de infosessie over leren leren. 

o September/oktober 2017: eerst uitleg aan alle kinderen van het zesde leerjaar in de 

klas 

o Enkele weken later sessie voor kinderen en ouders, zodat ouders het kunnen horen 

 

3. Werkgroep ‘Pimp je Speelplaats’_______________________________________ 

 
- Rondvraag bij leerlingen zelf werd uitgevoerd door school 

- Subsidies reeds aangevraagd bij Vlaamse Overheid; aanvraag bij KBC Pimp je Speelplaats 

(4000€) moet op 12 februari binnen, te weinig tijd om goed voor te bereiden, zal dit schooljaar 

niet aangevraagd worden 

- Visie samen uitschrijven, inclusie van educatieve elementen in de speelweide (bv. podium 

gedeelte ook bruikbaar voor lessen drama,…) 

- Samen ideeën uitwerken met school 

o Korte termijn: rustig hoekje op speelplaats, muziek op vrijdag, speelschema’s 

verdwijnen,… 

o Lange termijn: drainering van speelweide belangrijk punt  dit schooljaar nog 

haalbaar?  

o Ouders betrekken: 

- stemming van beste plan bv. op schoolfeest 

- enquête over bevindingen en wensen ivm de speelplaats, bv. via Gimme  

 

4. Evaluatie spaghetti-avond_____________________________________________ 



 

Opbrengst +/- 720€ (incl. huur zaal wegens gebruik zaal) 

Meer hulp voor bediening in zaal is wenselijk 

Porties waren iets kleiner doch groot genoeg, minder afval 

 

5. Ouderraad herkenbaarheid, nieuwe leden________________________________ 

 

Er wordt gekozen voor polo’s. Sadia contacteert Bart om te vragen waar de vorige oplage gedrukt 

is; Juf Katrien waar zij de bestellingen plaatst en ‘Sjalleman’ voor prijzen.  

 

6. Slotactiviteit ouderraad schooljaar 2016-2017_____________________________ 

 

Sadia contacteert juf Carine voor mogelijkheden omtrent wandeling ‘holle wegen’ op 

pinkstermaandag (5/6) in de namiddag met nadien kleine maaltijd (pannenkoek + choco) in 

streekmuseum. Alternatief is ’t Vloot met wandeling in de namiddag en nadien ook pannenkoek 

voor groep. 

 

7.Kienavond___________________________________________________________ 

 

Dirk zorgt voor indiening kandidatuur. 

 

8. VCOV______________________________________________________________ 

 

Infosessie over rampenplan, veiligheidscoördinator, preventie-adviseur --> Dirk stuurt informatie 

door naar leden Ouderraad. 

 

9. Varia______________________________________________________________ 

 

a. Onveilige situaties aan schoolpoort: auto’s die stoppen op het verhoogd punt om kinderen 

te laten uitstappen  Dirk contacteert de wijkagent (1), Juf Katrien wordt gevraagd om 

bericht op Gimme te plaatsen met verklaring waarom dit gevaarlijk is voor kinderen (2), 

situatieschets opnemen in de lessen verkeersveiligheid / Sam de verkeersslang (3) 

b. Sadia vraagt wie aansluiting met riolering mag realiseren: de school, infrax,… 

c. Het schoolteam wordt gevraagd om met alle leerkrachten te bespreken in welke gevallen 

ouders gecontacteerd worden. Zou een telefoon voorzien kunnen worden in de 

achterbouw van de kleuters? 


