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1. Voorstelling (nieuwe) leden 

We verwelkomen een 4-tal nieuwe leden. Luc benadrukt het belang van de goede samenwerking 

tussen school en ouders. 

Alle leden worden uitgenodigd om zelf ook actief andere ouders aan te spreken om zich te 

engageren, zowel als lid van de ouderraad, of als losse medewerker. Het is veel makkelijker om 

mensen te bereiken als ze meegetrokken worden door andere ouders. 

 

2. Voorbereiding Fancy Fair op zaterdag 16 september 

Karel en Freek lichten het concept van de Fancy Fair nog eens toe. Er wordt grotendeels op dezelfde 

manier verder gewerkt als vorige jaren. 

Enkele aandachtspunten of wijzigingen:  

- De BBQ blijft voorzien op de middag. Dezelfde traiteur als vorig jaar en op 60-jaar feest 

verzorgt de BBQ. 
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- In de werklijsten worden meer mensen voorzien voor de tweede schmink stand. 

- Er moet aandacht zijn voor het tijdig afsluiten van de activiteiten en het waarschuwen van de 

mensen daarover  

- Er zullen geen hot dogs meer verkocht worden wegens minder succes. De “frituur” wordt 

uitgebreid tot frieten, frikadellen en kip nuggets 

De opbouw start op vrijdag vanaf 15u (wellicht tot ongeveer 19u). 

Op zaterdag voormiddag starten we om 9u. Tegen 12u moet alles klaar staan.  

Op zondag is de opkuis voorzien vanaf 9u. 

De werklijst wordt rondgedeeld en zal nadien door Freek ook per mail verspreid worden naar alle 

leden van de ouderraad en de losse medewerkers. Er wordt gevraagd dat iedereen zou proberen om 

zelf ook andere ouders aan te spreken en te vragen om ook een uurtje of 2 te komen helpen.  

Ulla stelt voor om een grote poster op te hangen aan de deur van de school om op te roepen tot 

extra helpende handen.  

 

3. Schoolnieuws 

Luc benadrukt het belang van samenwerking. Tal van activiteiten zijn plezant voor de kinderen en de 

ouders en leveren ook een mooie winst op. Luc raadt aan om die winst niet op te potten voor later 

maar om die te investeren in de eigen kinderen en infrastructuur. Zo werd in het verleden een deel 

van het speeltuig op de kleuterspeelplaats betaald en werd door de ouderraad ook een beamer en 

scherm aangekocht die geïnstalleerd werden in de turnzaal. Die beamer kan gebruikt worden om een 

film of presentatie te bekijken, kan dienen voor de grootouderfeesten, afscheidsshow zesdes, quiz, 

en zal ook tijdens de turnlessen gebruikt worden als didactisch materiaal. 

Juf Rivka werkt momenteel op de Sint-Elooisschool. 

Juf Rani vervangt juf Anna in de tweede kleuterklas. Juf Anna komt waarschijnlijk eind september 

terug. 

Juf Mieke haar ziekteverlof is verlengd. 

Vivianne van de opvang zal door een ziekte gedurende langere tijd buiten strijd zijn. Ook Sonja van 

de opvang is gestopt. Mieke Boucqué werkt voortaan ook in de opvang, zowel ’s middags als ’s 

avonds. 

Het jaarthema is Kunst. 

En de school is ook op weg naar een nieuw leerconcept ZIL (Zin in Leren, Zin in Leven). Daarvoor 

moeten de leerkrachten 3 dagen opleiding volgen. Aangezien er maar anderhalve dag pedagogische 

studiedag is voorzien, worden er dit jaar 3 pedagogische studiedagen op een woensdag gelegd. 

 

 



3 
 

4. Voorstelling van de werking van de ouderraad en de diverse werkgroepen 

Wij zijn een “vrije” Ouderraad waarop iedereen welkom is, zonder verkiezingen.  

Er zijn 6 vergaderingen op een jaar, telkens op maandag om 20u: 4/9, 16/10, 4/12, 15/1 met 
receptie, 26/3 en 28/5. 

Andere reeds gekende data:  

- grootouderfeest K1: 24/10 en 26/10  
- Quiz: ?  
- Sint: 4/12  
- Kerstmarkt: 16/12  
- Fuif: 24/2  
- grootouderfeest K2 en K3: 30/3 
- 29/4 eerste communie  
- 9/6 uitstap  
- 22/6 afscheid Ria (bij Marta) 

Naast de vaste thema’s zoals schoolnieuws, voorbereiden en evaluatie van de activiteiten, kan er ook 
steeds een pedagogisch punt aangekaart worden. Mensen die suggesties of vragen hebben rond een 
bepaald thema kunnen dat melden en dan proberen we dat thema op een volgende vergadering te 
behandelen. 

Er zijn ook verschillende werkgroepen binnen de ouderraad: 

 Fuif:   

Datum is momenteel voorzien op 24/2. Er is nog geen thema. Kosten zullen hoger zijn dan vorig jaar 
maar vanaf 100 fuivers, komen we zeker uit de kosten. Hopelijk is meer volk aangezien er nu minder 
activiteiten in deze periode zijn.  

Leden van de werkgroep: Veerle, Jan Lebon, Robin Ferket, Jet, Caroline, Annelies, Lieselotte, Barbara: 
contact met dagelijks bestuur via Isabelle en Ellen . 

 Riafonds  

Specifiek gericht op activiteiten voor kleuters:  

- Visput Fancy Fair  
- Sint  
- Grootouderfeest K1  
- Grootouderfeest K2-K3 

Marta neemt het voorzitterschap over van Sofie. Vanuit het dagelijks bestuur zullen naast Marta en 
Sofie, ook Isabelle en Stefanie het RIA fonds bestuur uitmaken. Alle andere geïnteresseerde ouders 
kunnen natuurlijk ook steeds deelnemen aan de vergaderingen.  

Soms zal het Riafonds ook apart samenkomen (bv. een half uurtje voor de ouderraad) n.a.v. concrete 
agendapunten. Ook bij het inpakken/klaarzetten van de kadootjes voor de visput op de Fancy Fair en 
voor de Sint wordt er nog apart afgesproken.  
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 Mobiliteit  

In het verleden heeft deze werkgroep de zeer positief ervaren kiss & ride georganiseerd. Vorig jaar 
was de werkgroep wat minder actief. Als er aandachtspunten zouden zijn, kan deze werkgroep haar 
activiteiten weer opnemen. 

Later op de vergadering kwam de vraag naar extra fietsenstallingen aan bod. Daar leek direct het 
nodige enthousiasme voor aanwezig. Op 1 september was het inderdaad zeer druk en stonden de 
fietsen overal. Kunnen ouders gesensibiliseerd worden om fietsenstalling aan de kinderen te laten: 
zodat deze niet ingenomen worden door wie slechts een kwartiertje op school blijft…? 

Er kan gekeken worden of er enkele parkeerplaatsen opgeofferd kunnen worden. Ook langs de 
achteringang zouden er in principe meer fietsplaatsen kunnen komen als bv. het opberghok wat 
verder verplaatst zou worden. Eventueel met strook op speelplaats waarover je met de fiets aan de 
hand mag oversteken. 

Het invoeren van een “schoolstraat” in de kleine Bergstraat lijkt moeilijk. Dat zou het probleem 
gewoon verplaatsen naar de Bergstraat en daar een veel gevaarlijker situatie creëren voor de 
kinderen. 

Ellen, Stefanie en Dirk zijn bereid om dit verder eens te bekijken en zullen onderling afspreken. 
Eventueel kan ook de gemeente gecontacteerd worden om te kijken wat mogelijk is.  

 Werkgroep Quiz  

Bruno en Jelle werken inhoudelijk verder aan de quiz. Bert heeft een draaiboek en heeft in principe 
geen extra hulp nodig in de voorbereiding.  

Er zullen natuurlijk wel nog helpers nodig zijn op de dag zelf. 

De datum zal worden bevestigd op de Fancy Fair. 

 Werkgroep uitstap zaterdag 9 juni 

Wie ideeën heeft, mag dit gerust melden. 

Barbara en Joke zullen dit opnemen: Wim, Anke en Julie helpen mee. 

 

5. Varia 
 

  Infoavond eerste leerjaar vervroegen 

De ouders beschikken over weinig info over praktische zaken terwijl infoavond pas op 11/9 is. Wat 
moeten we meegeven: turngerief? Pen? Kaften? Turnschoenen?  

Verschillende info-avonden op verschillende uren: zeer positief bevonden 

 Wat is de bedoeling van de studie?  
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Luc meldt dat dit eerder een “opvang” is en geen studie dus huiswerkbegeleiding kan niet. Er zijn te 
weinig personeelsleden om dit anders aan te pakken.  

 Waarom mogen geen spaghettibandjes voor meisjes?  

Er wordt door sommige mensen gevraagd om het schoolreglement op dit punt aan te passen. We 
mogen geen signaal geven dat uit men zich moet schamen voor het lichaam.  

Luc stelt dat het schoolreglement dit op dit moment verbiedt voor iedereen. Maar het dragen van 
spaghettibandjes is zeker geen oordeel over het gedrag van die meisjes. 

 Idee: werkgroep om Fonske te promoten bij lokale handelszaken en café’s, resto’s  

Ulla ziet zitten om dit te trekken als salesmanager en zou bijvoorbeeld bij verkoop € 0.50 aan school 
schenken. 

Reacties: is dit wel gepast om bier te koppelen aan een school? Is dit wel een kerntaak voor een 
ouderraad? Mag school als VZW winst maken? Er is een verschil tussen een éénmalig kleinschalig 
initiatief n.a.v. een feestweekend en het echt gaan commercialiseren van dit bier. Mogelijk moet ook 
de naam en het etiket dan aangepast worden. 

Het bier op zich is niet gepattenteerd. Dus eigenlijk kan iedereen die dat wil dit op eigen initiatief 
verder gebruiken. De school wil vooraf geen verlies maken met dit bier en heeft nog een voorraad 
staan die verkocht moet worden.  

Verder te bespreken met Luc .  

  Voorstel Kerst: graag kerstkaartje school met foto van het hele team met alle namen er bij   
 

 Mieke zal schoolfotograaf helpen (fatsoeneren en kledij in plooi trekken), zal contact 
opnemen met Wim (de fotograaf)  
 

 1 beleid over de kleuterklassen m.b.t. fruit, choco melk en fruitsap?   
- Enkel woensdag en vrijdag verplicht fruit.  
- Vraag: kan fruit in de voormiddag verplicht worden?  
- Is het nodig om fruitsap en chocomelk dagelijks aan te bieden?  

Voor te leggen aan Luc  

 

 

 

 

 


