
 

 

Ouderraad vergadering 21/09/2021 

 

Aanwezigen:  

Noortje(directeur), An (brugfiguur) , Magaly (zoco, beleid), Jan (Otte, Job, Ties), Yaser (papa Dima, 

Jumana), Griet (Pablo) , Astrid (STIBO), Eefje (Elena Fatima, Anaia), Shadia (mama Jumana, Dima), 

Lieve (Silas), Sarah (Martha, Maurice), Matthijs (Raven), Annelies (Merel, Hannah), Freya (Tanne, 

Jade), Tom (Wies, Stan)  

Agenda 
• Activiteiten  

• Jaarthema  

• Coronamaatregelen  

• Vernieuwingen speelplaats  

• Oog voor lekkers, fruit en groenten op school  

• Werkgroep  

• Varia 

Jaarthema 
Waag je sprong → Proberen, durven doen  

Waarom? Dit jaar werken we vooral rond Executieve functies. Er worden tools en vaardigheden 

aangereikt om kinderen makkelijker aan te zetten tot het denk- en leerproces leren. EF zijn hogere 

denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. Ze zorgen voor efficiënt, 

sociaal en doelgericht gedrag.  

Dit is een samenwerking met Odisee Hogeschool.  

An bevraagt nog de ouders welke talenten ze graag willen inzetten op school. Dit schooljaar 

proberen we de talenten van de ouders meer in te zetten.  

 

Coronamaatregelen 
Momenteel nog geen contact met de ouders in de klas. We wachten de nieuwe maatregelen af van 

22 september 2021.  

Indien er een nieuwe besmetting of meerdere besmettingen zijn schaalt het CLB in en bepaalt welke 

maatregelen we moeten toepassen.  

1 oktober was het schoolfeest gepland, dit wordt momenteel on hold gezet. Advies van bovenaf. Het 

schoolfeest zal verplaatst worden → datum wordt nog bepaald.  

Herfstwandeling is wel mogelijk  

Kinderwinterfeest gaat door de week voor de krokusvakantie.  

 

 

 

 



 

Communicatie  
Er worden veel dingen gemist. Er wordt een bepaald publiek niet bereikt.  

Tips:  

• Herhaling en verschillende kanalen → Ruim op voorhand! 

• In het begin van de maand een kalender, nieuwsbrief,… 

Mails worden terug hernomen.  

Communicatie omtrent ouderraad gebeurt via Jan. 

 

Ouderbevraging (barometer)  
Dit is een tevredenheidsmeting. Ouders hadden de keuze om deze bevraging op papier of via mail in 

te vullen. De helft koos op papier de andere helft via mail. Op papier hebben we alle bevragingen 

terug ontvangen. Via mail was dit slechts de helft. In totaal kregen we 75% resultaten terug.  

Welke acties komen uit de bevraging en gaan we uitvoeren?  

- Extra aandacht besteden aan het scharniermoment, overgang K3 - L1. 

- Opstarten van een werkgroep rond communicatie en samenwerking ouders.  

- Hoe kunnen we ouders terug betrekken in de klas en op uitstap? (Talentencheques)  

Speelplaats  
Vermoedelijk tegen de Kerstvakantie (dit schooljaar) zullen de groene zones vervangen worden door 

boomschors. De voetbalkooi komt beneden op de speelplaats, een zandbak zal terug geplaatst 

worden. Er komt ook (levend)groenbekleding tegen de muur.  

Klusjesdagen  
Datum 20 november 2021 9u30 en lenteklusjesdag 19 maart 2022 9u30 

Rondvragen bij de STIBO en de leerkrachten welke klusjes  

Klusjes op voorhand doorgeven aan de ouderraad zodat ze zich kunnen voorbereiden.  

→ VOOR de herfstvakantie doorgeven. 

Het fietsenrek/hok op een andere manier organiseren. Momenteel te weinig ruimte voor de 

kinderfietsen, steps,…  

Compact fietsen opbergen?! 

Bar van de ouderraad: wordt dit nog gebruikt? Houden, weg, nuttig?  

 

Budget  
Ouderraad heeft een budget:  

- Zichtrekening: 330 euro  

- Spaarrekening: 11 055 euro  

Kan ingezet worden voor klusjes op school  

Emilie, An en Diana hebben hiervoor een volmacht.  

Noortje komt in de plaats van Emilie 

 



 

Oog voor lekkers  
Wat houdt het in?  

• Fruit op school  

• 10 of 20 weken per jaar gesubsidieerd (1 dag in de week) 

• Dag in de week zelf te bepalen  

• Zelf op te halen  

Afspraken:  

• Ouderraad zal het fruit ophalen a.d.h.v. een beurtrol 

• Proefperiode wanneer de Colruyt terug opengaat (november) 

• Dinsdag/woensdag ophalen om donderdag te kunnen uitdelen.  

Wandelingen  
2x per jaar vrijdagavond een wandeling na school rond een bepaald thema met ouders en kinderen.  

In de organisatie andere ouders betrekken, talenten inzetten. Om zo andere ouders en kinderen te 

motiveren om ook deel te nemen.  

Voorstel: 

• eventueel een activiteit op het Fonteinenplein te organiseren → Nieuwjaarsfeest 

• Winterwijkwandeling en dan lentewandeling  

Werkgroepen  
1. Winterwijkwandeling – nieuwjaarsfeest: leerkrachten en STIBO bespreken het concept en 

communiceren. 21 januari 2022 

2. Kinderwinterfeest 18 februari 2022: Ouderraad → Jan Smits, Joris  

3. Lentewandeling 25 maart 2022: ouderraad → Griet, Annelies, Jan  

4. Klusjesdag 20 november 2021 

5. Klusjesdag 19 maart 2022 

6. Ouderfuif → A.D.H.V. de zaal een datum bepalen. Lieve vraagt aan Kris om een zaal te boeken, 

datum vast te leggen,.... + Jan Smits en Griet  

Infobar  
- Kan dit op een later moment voorzien worden? 16u en 19u?  

- Idem voor oudercontacten 

TO DO:  

- Podium en muziekinstallatie bestellen voor kinderwinterfeest (school) 

- Ouders bevragen wie zich graag wil inzetten/beschikbaar is voor de verschillende activiteiten 

van de ouderraad (Jan maakt een document/formulier op) 

- Klusjesdag: leerkrachten + STIBO bevragen welke klusjes voor de herfstvakantie (school) 

- Noortje beheerder maken van de ouderraadrekening (school) 

Nieuwe vergadering ouderraad 18 november 2021 om 19u15 

+ 13 januari 2021 om 19u15  



 

 


