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Verslag ouderraad 

van 15 januari 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  Karima Lalou X   
Kristel Callens X   Cynthia Claessuinnen  X  
An Vermeulen 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 vorig verslag d.d. 4/12/17 :  
Er zijn geen opmerkingen  
 

2. Mededelingen van de school 
a)KS:  
- Academische zitting:  

 succesvol met team de werken afgesloten 
 dank aan OR voor attentie (bon Fun twv 15€/klasjuf) 

- Strapdag: zie agenda 
-Schoolreis: héél binnenkort voor 2de en 3de KL–> voordeel van vroege schoolreis: veel lege 
locaties, dus heel veel keuze  naar Den deugniet te Ekeren  
 
b)LS:  
- Engelse studenten onderwijs vanuit Canterbury vanaf morgen in kader van buitenlandse 
stage (in GB is studie onderwijs op universitair niveau), samenwerking met Odisee 
- einde maand: semester rapport voor alle leerjaren; 1ste puntenrapport voor 1ste lj 
- februari: oudercontact voor alle ouders 
- na krokus: slimme tussen’d’oortjes (=gezonde); afsluiting met gezond ontbijt 
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- ivm ruzies:  

 Er wordt met aandrang gevraagd om geen andere kinderen aan te spreken 
op de speelplaats, voor een kind is dit zeer ingrijpend. Bovendien is de wet op 
de privacy zeer strikt. Er zijn steeds 2 verhalen.  
Aan de betreffende ouder zal gevraagd worden dit niet meer te doen.  

 Klachtenmails: deze worden alleen beantwoord door directeur Anne;   
Er wordt overwogen om een algemene brief op te stellen zodat iedereen 
hiervan op de hoogte is.  

 Er wordt naar getracht ruzies zoveel mogelijk tussen klasjuf en/of zorgjuf in 
gradatie af te handelen.  

 
 

 
3. Evaluatie kerstmarkt 

Omzet: bijna 3000 €, kosten ca 1000€ 
 de winst: ongeveer 2000€ zal besteed worden aan techniekkoffers 
 
 

4. Communicatie 
- FaceBook: 232 likes  hoe laten stijgen?  
 iedereen kan al beginnen met zijn eigen vrienden uit te nodigen om de pagina leuk te vinden. 

We brainstormen nog eens verder om meer likes te krijgen… 
 
- Website:  

 filmpje opzetten via Sally Willems 
 foto OR 
 link verslagen  

 
- Update folder: Heleen past aan en stuurt door naar Sally 
 

 
5. Komende activiteiten en/of todo’s 

- pannenkoekenbak op 2 februari 2018 van 15u30 tot 17u:   
 Koffie, thee, brikjes fruitsap/chocomelk en pannenkoeken aan 1 € 
 Cake aan 0,5 € 
 Geen versiering, Helga zorgt voor de kassa’s 
 Uitnodigingen worden volgende week meegegeven 
 Carla stuurt nog mail voor helpers 

 
- Lotuskoekjes 

 Anne Van Calster zorgt voor de opvolging 
 Juffen controleren de bedragen en geven de aantallen door op een klaslijst 
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 In kader van hun stage maken lln van middelbaar reeds pakketten klaar op 
dinsdag 06-02 

 OR werkt verder af (nvdr: oorspronkelijk gepland op 07-02, echter werd gedaan 
op dinsdagavond 06-02) 

 Carla neemt nota vd helpers en stuurt ook nog mail  
 
- Spaghetti-avond:  

 volgende week gaat uitnodiging mee met de lln.  
 Zelfde concept als vorig jaar 
 Er wordt nog verder nagedacht met werkgroep over aperitief /dessert-koffie 
 Voorstel voor de kinderen: reis rond de wereld in de turnzaal (onder begeleiding) 

 
 
 
 

6. Varia 
- 31 januari: dag vd directie. Carla zorgt voor attentie. 
- verkeerssituatie: warm houden, Van Britsomstraat wordt na de werken in elk geval een 
fietsstraat (zie publicatie stad SN) 
- voetgangersexamen 4de leerjaar gaat door op 28 maart 2018 
 
 

Volgende ouderraad: 8 maart 2018 om 20u 
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