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Aanwezig:  Dirk, Filip, Ward, An, Véronique, Jochen, Elene, Sadia 

Verontschuldigd: Gracy, Frank 

Afwezig:   

Schoolteam:  Juf Katrien, Meester Marc 

 

Gasten:  - 
 

Volgende vergadering :  16-10-2017 om 20.30 uur 
  

  



 

Agenda____________________________________________ 
 

- welkom  

- mededelingen schoolteam  

- fruit op school 

- leren leren 

- koffieklets  

- werkgroep speelplaats  

- fluocontroles en springkasteel  

- starten met strapdag  

- hapje stapje 22 oktober 

- dag van de ouder 19/10  

- EHBO les voor ouders  

- varia: 

* evaluatie TML 

* schoolagenda 

* materiaal voor linkshandigen 

 

1. Welkom   
Voorstelling van de leden van de ouderraad en verwelkoming van Elene Van Wambeke (K2) als 

nieuw lid. 

 

2. Mededelingen schoolteam 

 
Prioriteiten van de school: 
 
Nieuwe leerplandoelen “Zin in leren, zin in leven” (ZILL): lessen hebben een hoofddoel (bv. 
wiskundig doel) maar er is meer samenhang met leerdoelen van andere vakgebieden. Het 
schoolteam werkt dit schooljaar reeds aan de voorbereiding van ZILL en zal bekijken of ze volgend 
schooljaar reeds met de nieuwe leerplandoelen aan de slag kunnen gaan. Alleszins zal de school 
definitief moeten instappen in september 2020. 
 
Sociale vaardigheden: de kinderen van het lager onderwijs krijgen 2-maandelijks een thema rond 
sociale vaardigheden (ipv maandelijks cfr. vorig schooljaar) aangeboden. Elke 2 jaar komen de 
thema’s terug, dit geeft meer tijd om rond de thema’s te werken. De kleuters krijgen, zoals vorig 
jaar, maandelijks een ander thema. 
 
Ondersteuningsnetwerken: Vorig schooljaar was er GON-begeleiding, dit werd afgeschaft. Vanaf 
dit schooljaar zijn er ondersteuningsnetwerken. Elke regio heeft een zorgloket dat bepaalt hoeveel 
uren zorg er naar elke school gaan (op basis van kinderen met diagnose/verslag). Aanstaande 
donderdag wordt bepaald hoeveel uren de school krijgt alsook hoe deze ingevuld worden. Net 
zoals vorig schooljaar zal de ondersteuning pas vanaf 1 oktober van start gaan.  
 
Geldinzamelactie ahv een sponsorloop, de opbrengst zal gaan naar de inrichting van de 
speelweide. 

 
 
 
 



3. Fruit op school 

 
Het fruitproject ‘Tuttifrutti’ loopt gedurende 30 weken op woensdag. De kinderen krijgen dan een 

stuk fruit aangeboden, waarbij de kosten als volgt betaald worden: 

- 3€ via subsidies die de school aanvraagt 

- 3€ door de ouderraad 

- 3€ op de schoolrekening  

 

4. Leren leren  

 
Vorig schooljaar werd Els Dammekens gevraagd om 2 lessen te geven aangaande ‘Leren leren’, 

zij heeft een voltijdse betrekking en zal de info-avonden bijgevolg niet meer kunnen geven. Els 

Dammekens heeft de aanvraag doorgestuurd naar Inge De Bruyn van De Groeipraktijk. 

 

5. Koffieklets 
 
Op jaarlijkse koffieklets, waarbij de ouders uitgenodigd worden op een tas koffie op 1 september 
kende een mooie opkomst (+/- 36 ouders). 

 
 

6. Werkgroep speelplaats  

 
De eerstvolgende vergadering van de werkgroep speelplaats zal plaatsvinden op donderdag 21 
september om 16.00 uur.  

 

7. Fluocontroles en springkasteel 
 

Maandag 11 september werd een springkasteel geplaatst voor de kinderen ter beloning voor het 

dragen van fluo tijdens het voorbije schooljaar.  

 

Ook dit jaar hecht de ouderraad veel belang aan het dragen van fluo. Fluovestjes zijn nog 

voldoende aanwezig en kan Juf Katrien eventueel verkrijgen bij KBC. Indien nodig, kan zij de 

ouderraad ook contacteren hiervoor. De fluohoezen voor de boekentassen dienen wel bijbesteld te 

worden. De hoezen van ‘Sam de Verkeersslang’ zijn van goede kwaliteit. Kunnen we deze 

bijbestellen? Iedereen kijkt rond waar en tegen welke prijs de hoezen besteld kunnen worden. Is 

Moeders Preventiewinkel een optie? 

 

Nieuwe fluocontroles worden ingepland, de eerste zal plaatsvinden op maandag 25 september om 

8.30 uur (Jochen, Elene en Sandra(? Te bevestigen door Dirk)) zullen deze verzorgen. Kinderen 

die tussen 8.30 en 8.50 uur de school binnenkomen met fluo krijgen een beloning.  

De overige fluocontroles zullen dit jaar plaatsvinden in de maanden november, januari, maart en 

mei. Een eventuele grote beloning kan volgen in juni, wanneer bij het turven de vooropgestelde 

quota behaald worden door de klassen. 

  

 

 

 



8. Starten met strapdag 

 
‘Strapdag’ oftwel het bewust stappen of trappen naar school zal georganiseerd worden op 

maandag 25 september. 

 

9. Hapje stapje 22 oktober 

 
De werkgroep Hapje Stapje heeft een eerstvolgende vergadering gepland op maandag 18 

september omstreeks 20.30 uur. 

 

10. Dag van de ouder 

 
VCOV ‘Dag van de ouderdag’ vindt plaats op donderdag 19 oktober. Eventuele voorstellen om te 

doen: open klasdag, ouders die komen vertellen over hun beroep, ouderraad die soep aanbiedt 

aan ouders die kinderen die dag komen afzetten, samen met ouders fruitsla maken voor de 

kleuters,… 

 

De school vraagt hoe men in andere scholen een al te grote, doch toch voldoende toeloop van 

ouders kan verzorgen. 

 

11. EHBO les voor ouders 

 
Het Rode Kruis organiseert lessen over EHBO. Deze duren normaal 3 uur, de ‘light’ versie duurt 2 

uur en behelst onderwerpen zoals verzorging van snijwonden, brandwonden en verstuikingen. De 

les kost ongeveer 100€. Filip neemt verder contact op met het Rode Kruis om een sessie in de 

periode februari/maart in te lassen.  

 

12. Varia 

 

- Evaluatie TML 
Dirk geeft de eventuele verbeterpunten door: bv. verdelen van ‘Info Manual 2017: alles wat 

jij moet weten over tomorrowland en wat de bezoeker kan vragen’; kaart met aanduiding 

parkingplaats, kiss&ride, taxizone; info omtrent timing vertrek b2b bussen 

 

- Schoolagenda  
Wijze van invullen van agenda’s varieert van leerjaar 1-2-3-4 ten opzichte van leerjaar 5-6. 

De methode van de 2 laatste leerjaren zijn geënt op de methode zoals gebruikt in het 

middelbaar onderwijs. Er wordt gevraagd om de wijze van invullen van de agenda’s te 

uniformiseren over alle leerjaren, meerbepaald om de methode van leerjaar 5-6 te volgen 

omdat dit de kinderen meer leert schoolwerk in te plannen. 

 

- Voldoende materiaal voor linkshandigen 
Er is voldoende materiaal aanwezig. 

 


