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Verslag ouderraad van 4 december 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 17 oktober 2017  
 

2. Mededelingen van de school 
a)KS:   

− sint is geweest en bracht speelgoed voor de kinderen 
− academische opening: fijn dat er een grote geleding van de ouderraad 

aanwezig zal zijn. 
− Juf Mien en juf Mureen zijn in ziekteverlof (operatie) zij zullen een 

langere tijd niet aanwezig zijn op de school. 
− Juf Cynthia is afwezig: zwanger. Juf Evelien van Laere neemt de 

vervanging op tot eind dit schooljaar. 
b)LS:  

− Van 13/11 t.e.m. 17/11 vond er een proefdoorlichting plaats in de lagere 
school. Over het algemeen scoorde de school heel goed. Vanaf januari 2018 
zouden de echte doorlichtingen plaatsvinden en om de 6 jaar zouden de 
inspecteurs langskomen.  

− De Sint is vandaag geweest en bracht voor elk leerjaar zinvolle geschenken. 
− Vanaf morgen breekt de kerstperiode aan: advent, nieuwjaarsbrieven 

schrijven, knutselen voor de kerstmarkt, voorbereiding kerstviering, … 
− Blij nieuws: Juf Melissa (1A) werd op 27/11 mama van een flinke dochter, 

Ellie. Tom (klusjesman) is op 15/11 de trotse papa geworden van Lucas. 
De ouderraad stuurt beiden een kaartje om proficiat te wensen ! 
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3. Evaluatie van de herfstwandeling (11/11/17) 

− Leuk nieuw concept: zoektocht met vragen i.p.v. foto’s en code zoeken om kluis te 
kraken. Ook het op voorhand inschrijven was goed. 

− Echt op niveau van lagere schoolkinderen; kleuters kunnen zeker ook mee zoeken 
naar bepaalde antwoorden. 

− Mooie prijzen! Best wel eens oplijsten wie voor welke prijs heeft gezorgd; handig naar 
volgend jaar toe. 

− 7 liter soep over; dus goed ingeschat (1 gezin is niet komen opdagen); wel meer soep 
met balletjes dan zonder balletjes voorzien. 

− Dranken ook goed ingeschat; witte wijn wel iets te weinig 
− Mooie opbrengst/winst: € 483,20 
− Fotocollage op magneetbord aan ingang lagere school als aandenken. 
− Tips naar volgend jaar toe: misschien eens een avondwandeling? Halloweentocht? 

 
4. Komende activiteiten  

 
− Kerstmarkt: 21/12/17   15u30-18u. 

Wordt dit jaar georganiseerd door de lagere school: er zijn een 10-tal helpers nodig. 
’s Morgens worden er al bonnetjes verkocht in de hal van de lagere school en 
kleuterschool. 

− Koekjesverkoop: Het pakket is bijna idem als vorig jaar, zelfs een beetje meer. 
Indien we verkopen aan € 7 (= adviesprijs Lotus en is 1 euro meer dan vorig jaar)  is 
er € 3,01 winst per pakket.  
Na de kerstvakantie wordt de brief meegegeven. Op 6 februari gaan enkele leerlingen 
van het middelbaar (afdeling Office) al een deel van de zakjes maken; de dag erna 
vullen wij de rest en proberen we al een groot deel mee te geven aan de ouders. De 
overgebleven zakjes worden de dag nadien meegegeven met de kinderen.  
Dus hou je agenda al vrij op woensdag 7 februari, want dan kunnen we echt alle 
hulp gebruiken !!! 

− Spaghetti-avond : 24/2/18 
Wordt georganiseerd door de leerkrachten van de lagere school. Omdat vorig jaar de 
mensen van de eerste shift vrij snel moesten plaats maken voor de tweede shift en de 
tweede shift soms wat moest wachten, komt er het idee om eventueel een bodega in 
te richten in de klassen op de eerste verdieping waar ouders een aperitiefje of een 
koffietje kunnen drinken. Ook een kinderfuif organiseren in de turnzaal is een optie om 
de kinderen amusement te geven na het eten. De leerkrachten van de lagere school 
gaan hier nog over vergaderen, maar voor deze extra activiteiten zouden ze 
misschien wel beroep willen doen op de ouderraad. 

− After school drink met pannenkoeken : 2/02/18 
De ouders die al bakken voor de klassen overdag zouden extra bakken en we vragen 
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ook aan ouders of zij op voorhand i.p.v. cake deze keer ook al pannenkoeken zouden 
willen bakken. 
Ouders die dit verder uitwerken: Tanja, Chris, Erna, juf Anne en Carla. Zeker nog 
mensen welkom, laat maar weten ! 
Martine De Ruyte heeft bevestigd dat zij de organisatie overdag terug op zich neemt.  
 

5. Varia 
 

− Verkeerssituatie rond de school: de laatste tijd weer meer meldingen over verkeerd 
parkeren of gewoon kinderen laten uitstappen op straat, voor poorten parkeren,…. 
M.a.w. gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers! 
Wat zijn mogelijkheden om hier iets aan te doen ? We proberen een vergadering te 
plannen met de schepen van mobiliteit, de verkeerspolitie, de directies van Heilige 
Familie en College en de ouderraden om hier verder over na te denken.  

− Volgende ouderraad wordt verplaatst van 19-02-2018 naar 15-01-2018. Er is een 
extra ouderraad op 8-03-2018. O.w.v. het aanpassen van onze activiteiten, stond de 
vergadering van 19/2 te laat ingepland. 

− Zwemwedstrijd: Goede prestatie van alle kinderen ! We zijn geëindigd op de tweede 
plaats na het College. We hadden ook de 2de plaats met het aantal deelnemers. 
Misschien leuk voor volgend jaar als iedereen dezelfde badmuts draagt. 

− Opening kleuterschool: 8/12/17. Ouderraad is uitgenodigd! Eerst academische 
zitting, dan rondleiding en nadien receptie. 

− Nieuwjaarsreceptie: 12/1/18. Ouderraad is uitgenodigd ! Hou deze datum alvast vrij, 
dan kunnen we samen klinken op het nieuwe jaar ! 

 
Volgende ouderraad 15-01-2018
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