
Verslag Ouderraad 15-09-2015 

Aanwezig: Elke, Els VL, Els U, Karen, Juf Rita, Jurgen, Els M, Meester Pascal, Igor, Ellen, Sylvia  

Verontschuldigd: / 

Verslag: Els VL 

Agenda: 

1. nieuwe leden en afscheid bestaande leden 

2. mandaten ouderraad 

3. evaluatie ouderterras 

4. evaluatie 6
e
 jaar 

5. evaluatie schoolfeest 

6. werkgroepen 

7. dag van de leerkracht 

8. toelichting schoolwerking 

9. sponsoring ouderraad 

10. varia 

 

 

1. nieuwe leden 

Welkom aan het nieuwe lid: Ellen Van Eeckhout, mama van Xanthe, oranje klas 

Afscheid van Sarah Carkers, Petra, Gonda en Sarah Comhair 

2. mandaten ouderraad 

Secretaris: mandaat wordt opgenomen door Els VL 

Penningmeester: mandaat blijft bij Karen Goessens 

Elke VL: lokale opvang 

Els VL en Els M: schoolraad 

Els M: cultuurraad 

3. evaluatie ouderterras juni 2015 

Opbrengst +/- €350 

4. evaluatie 6e jaar 

Meer hulp ’s avonds zou welkom zijn 

School draagt helft van de kosten 

5. evaluatie schoolfeest 

Opzet was goed in de Wolvenstraat. 



Parasols voorzien? Dat is niet haalbaar 

Meer drank voorzien? Is steeds moeilijk in te schatten, varieert steeds van event tot event.  

Nadenken om een koelwagen te voorzien indien extra drank wordt voorzien. 

Werkgroep team: deze bepaalt voorafgaandelijk wat er na een activiteit nog gedaan wordt als 

afsluiter. 

Hulp van de tractor voor het stapelen van de stoelen bij de opruim is zeker welkom. 

De springkastelen waren een pluspunt 

6. werkgroepen2015-2016 

Afscheid van 6e jaars -> trekker Els M – backup Ellen 

 Datum: vrijdag 24 juni 2016 

Kinderfuif -> trekker Sylvia – meerdere helpers: Els U, Elke VL 

 Datum: zaterdag 19 maart 2016 

 Thema: Minions 

Oudercafé/ouderterras -> trekker Jurgen 

 Datum: 26 november 2015 voor het lager algemeen: oudercafé 

 Datum: 27 juni 2016: voor het lager en de kleuters : ouderterras 

Eerste communie-> trekker Karen 

 Datum: 5 mei 2016 

Teambuilding -> trekker Sylvia en Els VL 

 Datum: te bepalen 

Voetjes -> trekker Els U en Els VL 

7. dag van de leerkracht 

Dag van de leerkracht valt op maandag 5 oktober 2015.  

Cadeautje kan afgeleverd worden door Ellen 

Budget€60 

Ellen kijkt voor een attentie bij Emmaushuis in Aalst 

8. toelichting schoolwerking 

Leerlingenevolutie: cfr.verslag schoolraad 



Infrastructuur: midden oktober zou de nieuwe groenzone klaar zijn. De volledige weide is ter 

beschikking. Een deel is ter beschikking voor sport, een deel is speeltuin. Er blijft nog een deel over 

en daar zouden we eventueel dieren opzetten, bv. Geitjes.  

Investeringen voor de kleuterblok: administratie vraagt nog bijkomende tijd. Zal vermoedelijk 

verschuiven naar volgend schooljaar 

Nieuwigheden: 

 Uitleendienst 

2 huiswerkklassen 

Nieuw huiswerkbeleid 

Aspect begrijpend lezen: wordt extra aandacht aan besteed dit jaar 

Werkgroep cultuur dynamo op weg en dynamo 3: cultuurproject met gratis busvervoer en 

subsidiemogelijkheden. Hier wordt aan gewerkt 

Er zijn tot nu toe geen opmerkingen gekomen op de rakkerwerking. Het aanbod is ook zeer variabel. 

Vaststelling geringe opkomst bij de info-avond -> idee om volgend jaar voorafgaand te vragen of men 

al dan niet naar de info-avond te komen om de opkomst te kunnen inschatten. 

 

9. sponsoring ouderraad 

Ouderraad schenkt jaarlijks €1500 aan school. Dit jaar gaat de sponsoring naar de nieuwe speelzone. 

10. varia 

Data volgende ouderraden: 

- Dinsdag 27 oktober 2015 

- Dinsdag 24 november 2015 

- Maandag 25 januari 2016 

- Maandag 7 maart 2016 

- Dinsdag 19 april 2016 

- Maandag 30 mei 2016 

Volgende ouderraad iedereen zijn blauwe t-shirt aan voor het vernieuwen van de foto’s op de 

website 


