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Aanwezig: Els U – Meester Pascal – Els VL – Els M – Elke – Ellen – Kim – Sylvia - Robin - 
Lindsay - Lynn - Jurgen - Juf. Elke 
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Verslag: 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Geen opmerkingen. 
 
2. Begroting 2017 
 
Els VL en Kim geven overzicht begroting 2016 + voorzichtige raming 2017.  De uitgaven gingen 
vorig jaar naar de aankoop stoeltjes/tafeltjes kleuters.   
 
3. Evaluatie teambuilding 
 
Zaterdag 11/02/2017 volgden we een kookworkshop bij Qarfa in Aalst.  Het was heel leuk! 
 
4. Evaluatie oudercafé 
 
Er was een goede opkomst.  Er waren nu voldoende helpende handen.  Jurgen vraagt wel dat er op 
het einde van het schooljaar iets meer mensen kunnen komen helpen. 
 
Er was ook koffie.  Dit bleek in de smaak te vallen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Schoolraad : voorbereidende punten 
 
De schoolraad gaat door midden maart. 
 
Puntjes: 
- 1/02: telmoment leerlingen.  Cijfers worden meegedeeld.  121 kleuters en 182 of 183 kinderen 

lagere school.  Er zijn opnieuw meer leerlingen dan vorig jaar.  De school is hier zeer trots op.  
Ook voor volgend schooljaar zien de inschrijvingen er goed uit. 

- Bestuurlijke Optimalisatie: Meester Pascal leest intentieverklaring voor en legt dit verder uit.  
- Infrastructuur: Stand van zaken kleuterblok.  Werken zouden in principe in september 2017 

starten.   
 
6. Schoolenquête : Evaluatie ouderraad 
 
Dit zijn de antwoorden die de ouders gaven op de vragen rond de OR: 
 
Ouderraad     ja,                 ja/nee                          nee,  niet van 
      helemaal      mening verdeeld         helemaal  toepassing 
      mee eens      oneens   
 
Ik ken de leden van de ouderraad?  24,0 %  34,0 %   37,0 %   3,0 % 
 
Ik weet hoe ik deze mensen kan  
bereiken?     38,0 %  25,0%   30,0 %   5,0 % 
 
Ik lees de verslagen van de  
ouderraad?     14,0 %   21,0 %  56,0 %   7,0 % 
 
Ik ben op de hoogte van de  
werking van de ouderraad?   29 %   34 %   33 %  2 % 
 
Het is belangrijk dat de school  
een ouderraad heeft?    62 %    25 %    8 %  3 % 
  
 
Er is duidelijk een gebrek aan ‘communicatie’.  Want de ouders vinden de OR wel belangrijk maar 
weten niet altijd waar we met bezig zijn. 
 
Hoe kunnen we dit verbeteren?  Er is nu digitale nieuwsbrief.  Vast item hierin voorzien voor OR. 
Zodat er iedere maand iets verschijnt waar de OR met bezig is.  Of waarvan we de ouders op de 
hoogte willen brengen. Telkens eindigen met foto’s/namen van de leden. 
 
Els VL zou dit voor haar rekening willen nemen.  De andere leden van de OR laten weten wat Els 
iedere maand (laatste week) mag doorsturen naar: kim.perdaens@debloesem.net.   
Juf Kim neemt dit dan op in de digitale nieuwbrief op de website. 
 
Indien er iets op FB gezet moet worden, mag dit rechtstreeks doorgegeven worden aan Sara: 
sara.demeyer@debloesem.net.  Meester Pascal hoeft niet als tussenpersoon op te treden. 
 
 
 



 

 

 
7. Activiteitenkalender 
 
Zie website. 
 
8. Stratenloop 
 
29 april 2017 gaat de stratenloop door.  Qua organisatie is dit niet makkelijk omdat dit de 1ste keer 
georganiseerd wordt.  Meester Pascal vraagt hierbij de hulp van de OR.  We zullen voltallig 
aanwezig zijn!  Meester Pascal zal werklijst doorsturen waarop iedereen zich kan opgeven. 
 
Er zal animatie voorzien zijn, eet/drankstandjes.  Wie hiervoor nog ideetjes heeft, laat dit zeker 
weten aan meester Pascal. 
 
9. Kinderfuif 
 
De fuif gaat door op 25/03/2017.   
 
Thema: Circus.  De kleuterjuffen willen hier opnieuw rond knutselen in de klas.  Waarvoor dank! 
 
DJ: OK. 
 
Drank/Eten: naast cava zal er ook een gin bar zijn.  Jelly Snack zal er zijn tot 20u. 
Vragen aan brouwer om boven te leveren.  Dit spaart veel ‘sleurwerk’ uit. 
 
Uren fuif: 16u30 tot 20u30. 
 
Vrijdagavond wordt de drank koel gezet.  De zaal wordt aangekleed.  Els U zal nog mailtje sturen, 
wie kan/wil, komt dan helpen. 
 
Lynn zal de flyer een aantal weken op voorhand doormailen.  Meester Pascal zal deze dan laten 
kopiëren en verdelen in de klassen. 
 
Schminkstand: Els U contacteert dochter van juf. Chris opnieuw.  Robin kent ook iemand die 
eventueel kan komen.  Hij zal dit navragen. 
 
Lindsay zal accessoires aankopen zodat we allemaal op de zelfde manier ‘verkleed’ zijn. 
 
Els U zal werklijst doorsturen zodat iedereen zich kan opgeven.  Ook de mensen van de logistiek 
worden hiervoor aangesproken. 
 
 
10. Eerste communie 
 
Vorig jaar kregen de jongens en meisjes van het 1ste leerjaar een gepersonaliseerde turnzak.  Blauw 
voor de jongens, rood voor de meisjes. 
 
De aankoopprijs was vorig jaar 5,14 euro/stuk.  Elke vroeg een prijsofferte aan voor dit jaar.  De 
prijs bedraagt nu 5,35 euro/stuk.  De verzending is gratis. 
 
Elke zal de klaslijsten ophalen op secretariaat en bestelling plaatsen. 
 



 

 

Verdeling gebeurt woensdag 24/05/2017 (dag voor Communie).  Elke/Els M/Lynn kunnen dit doen. 
 
11. Bloembollenverkoop 
 
De verkoop was een succes. 
 
Donderdag 23/02/2017 worden de bollen geleverd op school. 
 
Sylvia, Robin, Jurgen en Els VL (vanaf 20u) komen de bestellingen maken. Ze zetten deze in de 
klas. 
 
De dag nadien worden de bollen dan meegenomen naar huis door de kinderen. 
 
12. Varia 
 
Voor onze laatste vergadering van dit schooljaar, zouden we opnieuw graag op locatie gaan.  Els M 
vraagt na of het kan in de ‘biercinema’.  Alternatief is ‘Het pleintje’. 
 
13. Datum volgende vergadering 
 
Dinsdag 25/04/2017 om 20u in de refter op school. 
 
 
 
 
 
 
 
 


