
Verslag algemene ouderraad 

Datum:   23-09-2019 
Aanwezig: Vanessa Charlier, Guy Corné, Thomas, Wendy, Lesley, Nele, 

Heidi Maes, Nele, Wim Verhaegen, Katrien Vanoevelen, Karel, 
Juf Sarah, Juf Greet, Matthias, Henk,Sandra, Michael, Pieter, 
Christof, Gijs, Perla 

Verontschuldigd: Wendy, Griet 
Verslag:  Guy Corné 

Voorstelling van de activiteiten 
1. Kinderfuif: fuif van enkel de kinderen 

2. Drankenstandje tijdens de oudercontacten 
• Bemannen van het standje 
• Kans om met andere ouders contact te leggen 

3. Sinterklaas 
• 5 december 
• Sint en Pieten mogen geen bekenden van de kinderen zijn 
• Elke klas krijgt een bepaald budget om aankopen te doen 
• Sint gaat in de klassen rond 
• De schooldag ervoor worden de klassen wat op stelten gezet. 

4. 3 koningen 
• Op 6 januari gaan de volwassenen zingen in de straten van Elzestraat en 

omstreken  

5. Schoolfuif 
• Eind januari of begin februari 

6. Bezoek op de sportklassen 
• Deelname een casino-avond 
• Traktatie uitdelen 
• Enkel indien je geen kinderen in het 5e leerjaar hebt 
• Woensdag 1 april 

7. Brunch en ontbijtmanden 
• Dit jaar geen brunch. Enkel ontbijtmanden. 

8. Schoolfeest 
• 20 juni 
• Werkgroep met veel werk 

9. Receptie 6e leerjaar 
• Donderdag 25 juni 

10.Werkgroep veiligheid 
• Activiteiten doorheen het jaar ivm veiligheid (Strapdag, butleractie, 

verkeerswandeling,…) 
• Uitdeling fluohesjes 
 
 
 
 



11.Werkgroep website 
• Dimitri neemt dit terug over (voor de school) 
• Communicatie -> Pieter is actief in de communicatie 
• Karel heeft ervaring met het maken van websites 

12.Schoolraad 
• Nele en Annelies zitten hierin 
• Wat wordt hier besproken: schoolreglement, anti-pestbeleid, zorgbeleid, 

klasindeling, … 

Varia 

• Pieter: er zijn meer mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidies (bijvoorbeeld 
indien je de activiteiten rolstoelvriendelijk maakt).  

• Er moet eens nagedacht worden over nieuwe activiteiten, bijvoorbeeld een   
pizzaverkoop. Nieuwe ideeën zijn welkom. 

• Vraag van de school naar werkgroep verkeer: er zijn fluohesjes nodig voor   
de kleuterschool. Vraag: waar zijn die gemaakt, en hoeveel kostte dit? De   
werkgroep veiligheid zal de info doorgeven. 

• Sportklassen: enkel 5e leerjaar. Maar men wil per graad iets organiseren.   
Dit jaar gaan de sportklassen door, het jaar erna niet, en vanaf dan om de   
twee jaar.  

• De school gaat een uitstap organiseren naar de moskee van Mechelen. De   
ouderraad is hier akkoord mee, maar wil ook graag dat er een rondleiding in de 
kerk georganiseerd wordt. Dit kadert in het schoolproject rond diversiteit en 
katholieke openheid naar andere gemeenschappen. 

• Dit jaar zal de school een leerlingenraad organiseren voor kinderen vanaf   
het tweede leerjaar. 

• Vraag van de school om alle verslagen ook naar de directie door te sturen. De 
ouderraad is hiermee akkoord en zal de toekomstige verslagen steeds doorsturen. 
Oproep aan alle werkgroepen om dit ook steeds te doen. 

• De ouderraad is akkoord om het afdak voor de feesttent achter de WC’s van de 
kleuterschool te sponseren. 

• Zaterdag 18 april: klusjesdag voor ouders en leerkrachten. Ouders die dit   
wensen mogen mee helpen om allerlei klusjes op school uit te voeren. 

• In de nieuwsbrief zal er een oproep gebeuren naar verkeers(groot)ouders   
om deel te nemen aan de werkgroep veiligheid. 

• trooper.be: voorstel om de ouderraad te registreren. Indien iemand iets online 
aankoopt (bijvoorbeeld op bol.com, krijgt de ouderraad een zeker percentage) 

• Decathlon: je kan jouw klantenkaart koppelen aan de school. Zo krijgt de   
school voordeel bij aankoop van sportmateriaal. Oproep aan alle leden om dit eens 
te bekijken. 

  

http://trooper.be
http://bol.com


Data van de volgende ouderraden 
• Di 22 oktober 
• Di 3 december 
• Do 16 januari 
• Ma 2 maart 
• Di 5 mei 
• Wo 10 juni 

Geïnteresseerden per werkgroep 

• Kinderfuif: Sandra, Michael, Christof, Gijs, Perla, Guy, Heidi, Katrien (enkel   
’s avonds) 

• Drink lagere school op di 17 December: Christof, Gijs, Michael, Sandra,    
Karel, Pieter 

• Sinterklaas: Michael, Christof, Gijs, Heidi, Lesley 

• 3 koningen: Guy, Nele H, Katrien, Wendy C, Lesley (reserve: Gijs en    
Christof voor de catering) 

• Schoolfuif: Michael, Christof, Gijs 

• Bezoek sportklassen: Nele H, Henk, Sandra, Wim 

• Ontbijtmanden: Pieter, Vanessa, Michael, Perla, Wendy C, Thomas 

• Schoolfeest: Karel, Henk, Michael, Christof, Gijs, Vanessa, Thomas, Wendy,  
Wim  

• Receptie 6e leerjaar: Henk, Sandra, Michael, Pieter, Christof, Gijs, Nele H 

• Veiligheid: Wim, Sandra, Nele V (voor hulp bij activiteiten) 

• Nieuwe activiteit: Guy, Vanessa 

• Communicatie: Pieter, Karel, Vanessa, Heidi, Nele H 

Ouderraadleden die niet aanwezig waren op de vergadering, maar zich toch wensen 
in te zetten in een bepaalde werkgroep kunnen dit uiteraard nog steeds doorgeven 
aan Guy Corné (secretaris). 

Volgende ouderraad : 22 oktober 2019 om 20u30


