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Verslag ouderraad van 17 april 2018  

Aanwezigheden/Verontschuldigingen/Afwezigheden:  

OUDERS Aanw Vero. Afw  Aanw Vero. Afw 
Marijke De Mulder   X  Tanja Milliau  X  
Maxine Michiels X   Ann Van Calster   X 
Nicky Jacobs (secretaris) X   Carla Colvenaer (voorzitter) X   
Jessica De Boes X   Wieneke Coupé X   
Kristel Callens X   Cynthia Claessuinnen X   
An Vermeulen  X  Karima Lalou X   
Chris Selleslagh   X      
Els Van den Bossche X   SCHOOLTEAM     

Astrid Van Grembergen X   Anne Heyndrickx X   
Katleen Van Haelewyck  X  Marlies Pype X   
Heleen Dom    Mien De Meulenaer X   
Kathleen Van Overloop  X   Anja Van Dun X   
Pieter Jorissen  X  Anne Robbens X   
Erna Verheyen  X  Nathalie Vonck  x  
Kim De Ridder  X  Femke Lipiec X   
Helga Wymeersch x       
 

1. Verwelkoming en goedkeuring verslag 8 maart 2018:  
Geen opmerkingen over het vorige verslag. 
 

2. Mededelingen van de school 
a)KS:  

• De welkomstdrink van eind augustus en de info avonden eind september 
gaan ze samenvoegen tot 1 moment eind augustus. Ouders kunnen kiezen uit 
twee tijdstippen. Tussen 15u en 17u of tussen 18u en 20u. Er wordt gevraagd 
om de ouderraad hier ook voor te stellen. 

• De schoolreizen komen eraan. Maandag en dinsdag gaan de 1ste kleuters en 
de peuters al. 

• Brieven die meegegeven worden aan de ouders, worden vanaf nu in het begin 
van de maand ook op de website gepubliceerd. 

• Na de paasvakantie zijn 10 peuters begonnen. Deze instap is goed verlopen. 
 

b)LS: 
• 4de leerjaar vertrekt op stadsklassen. Alle kinderen gaan mee. Els zorgt voor een 

attentie voor de juffen. 
• Bij de infoavond voor de overstap van het 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar wordt 

de nieuwe onthaalbrochure meegegeven. 
• Er is een nieuw online systeem om je aan te melden voor het 1ste leerjaar. Alles zit vol 

dus er zijn wachtlijsten, maar meestal hebben de eerste 3 op de wachtlijst wel plaats 
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in september. 
• 26 mei is het de 1ste communie. Er zijn 18 communicanten. Hulp wordt gevraagd aan 

de ouderraad voor de receptie. 
 

c)Schoolraad: 
• De Klinge en Sint-Gillis gaan uit de scholengemeenschap. 
• Er is gebleken dat directies heel weinig ondersteuning krijgen. Ook vervangingen zijn 

heel moeilijk te vinden. 
• In onze school hebben we 236 kleuters en 382 lagere schoolkinderen. 

 
3. Communicatie  

• De nieuwe folder van de ouderraad werd voorgesteld. Het is een gemeenschappelijke 
folder met het secundair. Hij is strakker qua lay-out, veel info en leuke foto’s. 

• We hebben ook een nieuw logo met twee handjes. Staat al als logo op onze 
facebookpagina 

•  Onze eigen website is nog in de maak. Ontwerp en drukwerk voor opendeur hebben 
eerst voorrang. 

 
 

4. Evaluatie van de voorbije activiteiten 
• Voetgangersexamen: 

Het verliep heel goed. Er waren voldoende helpers. Alle kinderen hebben goed tot 
zeer goed gescoord. Elke leerling deed er gemiddeld 15 min over. 

• Brief veiligheid: 
In september is het plan dat de Boonhemstraat een fietstraat wordt. Ook zijn er 
plannen vanuit het stadsbestuur om de straat autoluwer te maken. 
Chris en Carla plannen een vergadering op een woensdag voormiddag met de 
directie. Ook de ouderraad en directie van het college wordt hier uitgenodigd. 
Voorstel om op de verkeersvrije dag volgend schooljaar (28-09-2018) een feestelijke 
opening van de nieuwe straat te doen. 

 
5. Komende acitiviteiten en/of todo’s 

• Opendeur: 
deze valt op zondag 6 mei. De briefjes voor de helpers worden verzameld. Hier zijn 
veel helpende handen nodig. Bij tekort wordt er nog een mail rondgestuurd. 

• Fietsexamen: 
30-05-2018: hier zijn nog helpers voor nodig. Eerst wordt het gevraagd aan ouders 
van het 6de leerjaar, dan pas aan de helpende handen. 
16-05-2018: wordt er een oefentocht voorzien met de leerlingen. 

• After-schooldrink: 
22-06-2018: Hier worden ook nog helpende handen gevraagd via mail. 

• Etentje: 
Er wordt via mail een aantal restaurants voorgesteld. Aan de hand van de reacties 
wordt beslist waar het doorgaat. 

6. Varia 
• Er waren e-mails en telefoons geweest van ouders ivm het warme eten. Er is geen 
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nieuwe leverancier enkel nieuwe verpakking. Juist de soep was een paar dagen te 
dik, maar dit is opgelost. Leverancier past de nieuwe regels van Minister van 
Onderwijs toe op het eten. Gezonder, meer groenten, minder gepaneerd vlees/vis. 
Kinderen moesten even wennen, maar vinden het ondertussen terug helemaal ok. 

• De veranderingen in het huishoudelijk reglement van de ouderraad zijn toegelicht.  
 
 

Volgende ouderraad 7-06-2018
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