
Verslag OR – 23/05/2017 
 
Aanwezig: Els U – Meester Pascal – Els VL – Els M – Elke – Ellen – Kim - Robin - Lynn - Jurgen 
- Sylvia 
 
Verontschuldigd:  Lindsay 
 
Verslag: Elke 
 
Agendapunten: 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
2. Evaluatie stratenloop 
3. Infodag school (taken + bespreken stand ouderraad) 
4. Samenwerking Bib School 
5. Nieuwe schoolinfrastructuur 
6. Afscheid 6de leerjaar 
7. Ouderterras  
8. Toekennen mandaat voorzitter volgend schooljaar.  
9. Varia 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Geen opmerkingen. 
 
2. Evaluatie stratenloop 
 
De sfeer was goed. 
 
Zeer goed georganiseerd.  Een speciale dank gaat hier uit naar Meester Stijn. 
 
Wel weinig lln/ouders die komen lopen zijn.  Het waren vooral loopclubs.  Hoe kunnen de kinderen 
tussen 8 en 12 jaar extra gemotiveerd worden om te lopen? 
 
Voor herhaling vatbaar?  Misschien haalbaar om de 2 jaar?  Moet afgewogen worden.  Dit gaat dan 
ten koste van schoolfeest/lenteactiviteit/winteractiviteit.  Er mogen niet té veel activiteiten zijn. 
 
Drankverbruik was niet goed.  Maar dit lag wel in de lijn van de verwachtingen: ‘sportmensen’ 
verbruiken weinig tot geen alcohol voor/na sportwedstrijd. 
 
3. Infodag school (taken + bespreken stand ouderraad) 
 
De opendeurdag gaat door op zaterdag 10/06/2017 van 13u30 tot 16u30.   
 
School openzetten voor:  
 
1) Kinderen/ouders die hier al school lopen.  Bv kind 1ste leerjaar kan al eens naar hogere jaren gaan 
kijken. 
 
2) Toekomstige kinderen/ouders kunnen kennismaken met de school/leerkrachten.  
 
 



Doel: 
Kennis maken met ‘nieuwigheden’: Team Teaching - Samenwerking met de bibliotheek Haaltert 
(filiaal op school) - Juf Wendy wordt deeltijds mentor van beginnende leerkrachten binnen de 
scholengemeenschap - Nieuwe Schoolinfrastructuur: Benedenverdieping klooster - Architect zal 
nieuwbouwproject ook voorstellen - Sfeerbeelden worden getoond - Zorg op school,… 
 
Speurtocht: Doorheen de klassen en doorheen de groenruimte.  De kinderen van het 
leerlingenparlement hebben dit in elkaar gestoken. 
 
Bij afgeven formulier, krijgen kinderen bellenblaas.  Om 16u15 samen bellen blazen…record 
verbreken. 
 
Stand Ouderraad: Foto’s op laptop - Ballonnen voorzien om aan de kindjes te geven - tonen wie we 
zijn/wat we doen - realisaties.  Els U zal aan deze stand staan om uitleg te geven. 
 
Aangezien de juffen/meesters in hun klas staan, neemt de OR de drank/eetstand voor zijn rekening.  
Meester Pascal overloopt takenlijst.  Iedereen om 13u aanwezig in T-shirt Ouderraad. 
 
4. Samenwerking Bib School 
 
Omdat de drempel soms nog hoog is om naar de bibliotheek in Haaltert te gaan, komt de bib naar 
school.   
 
Kinderen zullen (met lidkaart bib) boeken en DVD’s kunnen uitlenen, na schooltijd.  Ze kunnen 
ook op school terug binnen gebracht worden. 
 
Zo wil de school, samen met de bib, kinderen meer motiveren om te lezen. 
 
5. Nieuwe schoolinfrastructuur 

De school heeft een overeenkomst met NV FICO (Willy Michiels) afgesloten om de 
benedenverdieping van het klooster voor 5 jaar te huren.  Dit gebouw is gelegen vlak naast de 
school. 

 
Pluspunten: 
 
- Meer speelruimte op het grasveld.  Er zullen voetbaldoelen geplaatst worden.    
- Er kunnen klaslokalen ingericht worden (containerklas verdwijnt). 
- Bureau voor de zorgjuffen. 
- Kleine vergaderruimte. 
- Extra bergruimte. 
- Filiaal Bib. 
- Nieuw sanitair blok. 
- Rakkeractiviteiten zullen er ook plaatsvinden. 
 
Dit geeft de school weer wat ‘ademruimte’ in afwachting van de nieuwbouw.   
 
Begin juli zal er een ‘klusjesdag’ georganiseerd worden om de lokalen te schilderen.  Er zal een 
oproep komen naar alle ouders om een handje te komen helpen. 
 
 



6. Afscheid 6de leerjaar 
 
Vrijdag 23/06/2017 wuift de school de 6de jaars uit.   
 
Juist aantal personen vragen aan Meester Bart.  Ook grootouders zijn opnieuw welkom.   
 
Els M verzorgt de catering.  Zij kookt ’s middags met de lln van het 6de leerjaar.  Zij krijgt extra 
hulp van Kim. 
 
Els rekent op een aantal helpende handen van de OR om ’s avonds te helpen: mensen 
bedienen/opruimen/afwassen.   
 
7. Ouderterras  
 
Donderdag 29/06/2017, samen met het oudercontact kleuters/lagere school. 
 
Jurgen neemt algemene coördinatie voor zijn rekening. 
 
Alternatief voor brochette: Bordjes salami/kaas met ketchup/mosterd.    
 
Jurgen/Els M en Elke zullen kaas/salami snijden.  Om 9u bij Jurgen thuis.   
 
Nieuw: Gin Tonic Bar.  Kim neemt dit voor haar rekening.   
 
Jurgen stuurt nog werklijst door.  Alle helpende handen zijn welkom! 
 
 
8. Toekennen mandaat voorzitter volgend schooljaar 
 
Els U volgt zichzelf op als voorzitster. 
 
9. Varia 
 
We nemen afscheid van Sylvia.  Zoon Quinten gaat naar het middelbaar volgend schooljaar.  
Bedankt voor de jarenlange inzet in de Ouderraad en de fijne samenwerking!  
 
10. Volgende vergadering 
 
De startvergadering vindt plaats op maandag 11/09/2017 om 20u bij Els U thuis. 
 
 


