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Verslag ouderraad van 17 oktober 2017  

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   Dirk Waterschoot 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 X   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 12 september 2017:  
Het vorige verslag wordt nog bezorgd via mail 
 

2. Mededelingen van de school 
 
a)KS:  * Infoavonden: Er is minder opkomst dan de welkomstdrink, daarom volgend jaar in                  

augustus proberen om de welkomstdrink en infoavonden te combineren. 
* Dag van de leerkracht: leuke attentie ! 
* Grootouderfeest: Optreden van de kleuters op 24-10 in de namiddag en 25-10 
voormiddag. Er wordt nog hulp gevraagd aan ouders om te helpen bij het 
koffiemoment. 
* 8-12: kleuterschool wordt officieel geopend. Wij van de ouderraad zijn allemaal 
uitgenodigd ! (uitnodiging volgt) 

 *4-12 komt de Sint 
b)LS: * 6de leerjaar vertrekt volgende week op bosklassen. 

  * Proefinspectie vind plaats in de week van 13-11 
  * Op 14-11 zijn er oudercontacten 
  * 19-11 interscolaire zwemwedstrijd : warme oproep aan iedereen om mee te doen,        
zodat we misschien de wisselbeker nog eens mee naar huis kunnen nemen ! 
  * 4-12 komt de Sint 

 * Dag van de leerkracht: leuke attentie ! 
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3. Communicatie  
• Website staat in orde www.ouderraadhfam.be . Als je op de website van de school 

doorklikt op ‘ouderraad’, kom je nu automatisch op onze ouderraadwebsite. 
Bedoeling is dat in de toekomst onze ouderraadwebsite nog wordt uitgebreid met 
onze verslagen en foto’s van activiteiten. 

• Onze foto van de ouderraad geven we een plaatsje aan het magneetbord ! 
 

4. Evaluatie van de voorbije activiteiten 
• Nicky en Maxine zijn actief bezig om het magneetbord regelmatig aan te passen aan 

de komende activiteiten. 
• Dag van de leerkracht : bedankt aan ouderraders en helpende handen om zo snel te 

reageren. Was fijn om ineens voldoende ouders te vinden om toezicht te doen. 
• Infovergaderingen kleuterschool : filmpje werd ook daar leuk onthaald. We hebben 

nog een nieuw lid en helpende handen bijgekregen ! 
 

5. Komende acitiviteiten en/of todo’s 
• Koekjesverkoop wordt verplaatst naar januari-februari 
• Afterschooldrink:  

o De gekleurde teruggebrachte uitnodigingen worden volgende week in 
de inkomhal opgehangen. 

o We gaan proberen zonder bonnetjes deze keer, gewoon betalen aan 
kraampje 

o Vorig jaar 1 lange tafel, nu proberen 1 lange tafel met kids eten en 
drinken en andere tafel met koffie, thee en cava 

o Astrid doet boodschappen 
o Carla, Chris, Pieter en Els zetten alles klaar vanaf 14u 
o Chris zorgt voor tombolaprijzen en ballonnen 
o Nicky, Chris, Carla,…. Blijven voor opruim 
o We sturen nog een mail om cake te bakken 

 
• Herfstwandeling:  

o Gaat door op 11-11 in de kleuterschool. (refter onder kapel) 
Nieuw concept: Iedereen krijgt een stratenplan met de wandeling op. Er zijn 
een paar vragen per straat te beantwoorden. Deze antwoorden komen in een 
soort van kruiswoordraadsel waar je dan met de opgelichte letters een code 
kan vormen. Met die code kan je in de kiosk in het park een kluis kraken. (met 
lekkere snoepjes in 😉😉 ). Nadien wandelen ze terug naar school waar een tas 
warme soep wacht. 

http://www.ouderraadhfam.be/
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o Tijdens het soepmoment worden 10-tal prijzen uitgereikt onder de 
deelnemers. Paar ouderraders nemen het op zich om bij de handelaars die 
de voorbije jaren sponsorden, terug een prijs te gaan vragen. Prijzen worden 
verzameld in het bureau van directeur Anne. 

o We kijken wat er nog over is van materiaal (zoals soepkommetjes van vorig 
jaar) en aan de hand daarvan maken we nieuwe boodschappenlijst. 

o Ouders moeten dit jaar op voorhand inschrijven (4 euro voor volw, 2 euro voor 
kinderen : wandeling, versnapering, soep en tombola zijn hierin inbegrepen)  

o Er wordt nog een mail uitgestuurd voor extra hulp 
o Reclame maken op afterschooldrink met eventueel mogelijkheid om nog in te 

schrijven. 
 

• Voetgangersexamen wordt gepland op 28-03                                                                                                                                                                           
 

6. Varia 
 

• Veel ouders lieten zich registreren als verkeersouder 
• Vorig jaar kreeg de school de gouden medaille !! 
• Attentie voor de leerkrachten van de bosklassen wordt gegeven op de 

afterschooldrink (Carla gaat deze kopen) 
 

Volgende ouderraad  4-12-2018
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