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Aanwezig: Dirk, Filip, Frank, Ward, Raf, Wim, Sadia 

Verontschuldigd: Jochen 
Afwezig: - 
Schoolteam: Juf Katrien, Juf Brenda 
 
Gasten: - 
 
Volgende vergadering :  nader te bepalen 
  

  



 

Agenda____________________________________________ 
 

1. Verslag  
2. Nieuwe penningmeester  
3. Verkiezingen 
4. Ledenwerving 
5. Koffieklets 
6. Leren groeien 
7. Hapje stapje 
8. Speelweide 
9. GSM-inzameling 

 

1. Mededelingen schoolteam 
- Nieuw leerplan ‘Zin In Leren’ (ZIL) moet op 1 september 2020 definitief uitgerold worden,              

maar mag reeds vanaf dit schooljaar geïmplementeerd worden. De leerkrachten krijgen in            
het kader hiervan vormingsavonden ‘Van Focus tot onderwijsarrangement’. MUZO en          
Frans worden herbekeken om te kijken of deze vakken in lijn zijn met ZIL. Een andere                
wijziging is het digitaal invullen, met aanduiding van de leerplandoelen, van de agenda door              
de leerkracht.  

- De school heeft een charter ondertekend om het gebruik van kraantjeswater te promoten.             
Dit zal ingeschreven worden in het schoolreglement 2019-2020 en vanaf dan in voege             
gaan. Vanaf november 2018 zullen geen jetons meer verkocht worden. 

 
2. Nieuwe penningmeester  

- Frank Vandersmissen heeft op 17 september zijn functie als penningmeester overgedragen           
aan Jochen Vancauwenbergh. Zowel de volmacht op de bankrekening als de kassa werden             
hierbij overgedragen. Voor de onkosten die vanaf heden gemaakt worden, dienen de            
kastickets en de facturen aan Jochen bezorgd te worden. 

- Met de ouderraad werd beslist om bij te dragen voor het speeltuig dat in de speelweide                
werd geïnstalleerd ten belope van 11.000€. Dit bedrag kan in verschillende schijven betaald             
worden door de ouderraad op de schoolrekening KOHH. 

- Het huidige saldo, na ontvangst van de inkomsten TML alsook de betaling van de facturen               
van het infomoment Rode Kruis, Veilig Online, fluohoezen alsook het speeltuig bedraagt            
789,45€. 

 
3. Verkiezingen 

- In het schooljaar 2018-2019 zullen nieuwe verkiezingen voor de Ouderraad georganiseerd           
worden.  

 

4. Ledenwerving  
- Bij elke activiteit zullen een aantal flyers gelegd worden met een uitnodiging voor de              

ouderraad.  
 

5. Koffieklets 
- De opkomst van de koffieklets tijdens de eerste schooldag was vergelijkbaar met            

voorgaande edities, met een 40-tal aanwezigen.  



 

6. Leren groeien 
- Op 5 oktober zal een infosessie gegeven worden aan de kinderen van het 6de leerjaar               

waarbij uitgelegd zal worden hoe het brein werkt ikv leren leren. Op 15 oktober zullen de                
ouders van het 6de leerjaar tesamen met hun kind uitgenodigd worden alsook de ouders              
van de kinderen van het 1ste leerjaar. Hiertoe worden de nodige flyers nog opgesteld en               
verspreid via Gimme. 
 

7. Hapje stapje 
- Hapje Stapje, editie 2018 zal doorgaan op zondag 21 oktober. Het vertrek- en eindpunt zal               

zich ditmaal situeren op het kerkplein waar een tent voorzien zal worden. Op het parcours               
zullen 3 hapjes genuttigd kunnen worden.  

- Er zijn extra helpende handen nodig. Dirk stuurt hiervoor nog een mailing rond.  
 
8. Speelweide 

- Door de herinrichtingen van de speelweide zijn er 2 gegalvaniseerde goals over die de              
Ouderraad te koop wil aanbieden, er wordt gedacht aan 100€/stuk. 

- De school vraagt of het mogelijk is om een afdak/carport te voorzien in de speelweide,               
zodat de kleuters en de kinderen van het lager onderwijs ook meer speelruimte hebben bij               
regen.  

 
9. GSM-inzameling 

- Goodplanet.be heeft momenteel een actie lopen waarbij gsm’s ingezameld worden. Bij           
inzameling van minimaal 50 gsm’s kunnen er pc’s, laptops of tablets bekomen worden. De              
school kan zich hiervoor eventueel registeren via:       
http://www.goodplanet.be/gsm-inzameling/. 
 

 
10. Pizza pasta 

- Sadia plaatst de nieuwe prijslijst op de Google Drive. 
 
 


