
 

 

 
  

 
 

 

 

 
  

 
 

Verslag ouderraad van 15 oktober 2019  
 
Aanwezigheden/Verontschuldigingen/Afwezigheden:  
 

OUDERS Aan
w 

Vero
. 

Af
w 

 Aan
w 

Vero
. 

Afw 

Ann Van Calster X   Carla Colvenaer 
(voorzitter) 

X   

Maxine Michiels  X  Cynthia Claessuinnen  X  

Nicky Jacobs  X  Karima Lalou  X  

Jessica De Boes  X  Wieneke Coupé  X   

Kristel Callens X   Annick De Vos X   

An Vermeulen  X    Carolina Den Dauw/ 
Kevin De Smedt 

 X  

Chris Selleslagh  X   Fanny Buyl X   

Els Van den Bossche  X  Kirsten Van De Velde  X  

Astrid Van Grembergen 
(secretaris) 

X   Sara Pauwels 
 

X   

Joke Parlevliet X   SCHOOLTEAM     

Heleen Dom 
(penningmeester) 

 X   Anne Heyndrickx X   

Kathleen Van Overloop   X  Marlies Pype X   

Pieter Jorissen  X   Mien De Meulenaer  X   

Kristof Jacobs X   Anja Van Dun X   

Rimh Hatem  X  Anne Robbens  X  

Helga Wymeersch  X  Michelle Gils  X  

Sofie Smet X   Evelyn Demey X   

Nurcan Ulucay X       

 

 

1. Verwelkoming: 

Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 
2. Mededelingen van de school 

a)KS:    
- Er zijn veel afwezige leerkrachten omwille van verschillende redenen. De eerste dag 
worden de kinderen opgevangen door een opvangjuf. Er zijn ook nog interimarissen 
beschikbaar; veel nieuwe jonge leerkrachten die hun best doen. 
- Na de herfstvakantie komt juf Lynn terug. 
- 16/10: eerste TOS (= thuis op school) moment. Uit een ouderanalyse is namelijk 
gebleken dat veel ouders beschikbaar zijn op woensdagvoormiddag. Sessie rond 



schoolrijpheid voor de 3de kleuterklas (waar letten leerkrachten op, waar moeten we 
thuis op letten, …) met ondersteuning van een aantal tolken en coördinator TOS 
(dienst inburgering Gent). De kinderen zullen in de zorgklassen worden opgevangen 
door de zorgjuffen, zodat de ouders in de klas kunnen gaan + 15/06 : bezoek aan 
het 1ste leerjaar met de ouders. In november is er een tweede TOS moment gepland. 
Sessie voor de 2de kleuterklas: feesten met andere culturen. Een derde TOS moment 
zal een sessie voor de 1ste kleuterklas zijn: hoe leer ik taal? Geen TOS moment voor 
de peuters, want er is al een peuterkijkmomentje. 
- 24/10: grootouderfeest in de voormiddag. Dit jaar wordt er niet gewandeld op De 
Ster maar wel samen naar een toneelvoorstelling gekeken op school met een 
bezoekje aan de klas (in 2 groepen). Er wordt een oproep gedaan voor helpende 
handen tussen 9u30 en 10u30. Sara geeft zich op, samen met haar man. 

 

b)LS: 
- Interim / vervanging als een leerkracht ziek is: er is een tekort. Niemand gevonden 
voor 13 uren lerarenplatform. Oplossing bij één dag afwezigheid van een leerkracht 
zonder vervanging? Vroeger werden klassen samen gezet, maar dat is niet optimaal. 
Nu is er een OHBA-map (= op “hotel” bij afwezigheid). De kinderen halen gerief / 
materiaal uit de map en werken zelfstandig per 2 à 3 in een ander(e) klas / leerjaar. 
Is er wel vervanging (bv. juf Liselotte), dan is de OHBA-map uiteraard niet nodig. 
- Volgende week gaat het 6de leerjaar op bosklas. Op één leerling na, gaat iedereen 
mee. Per klas zullen er twee begeleiders zijn. Voorheen waren dat de klasjuffen 
samen met stagiairs, maar dit zit niet meer in het leerplan bij Odisee. Er werden, 
naast de klasjuffen, dus begeleiders binnen het eigen team gezocht : meester 
Thibault en zorgjuf Kathleen + een student regentaat (Willemien, zus van Wieneke). 

 

c)KS en LS: 
- 06/12: dagje verlof KS en LS 
- Een grote professionele Nederlandse firma zal de vaste schoolfotograaf opvolgen. 
Vermoedelijk zullen er in november twee dagen klasfoto’s, individuele foto’s en 
familiefoto’s genomen worden. Elk kind zal een inlogcode krijgen voor de website. 
Veel opties: 18 achtergronden, in kleur of zwart-wit, op canvas, hout, een brooddoos, 
sleutelhanger, … Als je inlogt en bestelt binnen de 10 dagen, dan zal de klasfoto 
gratis en dus zonder verzendkosten verstuurd worden (tenzij er nog andere items 
besteld zijn). Geen administratie voor de school meer en een kleine winstmarge. Lukt 
november niet, dan zullen er dit schooljaar geen individuele foto’s en familiefoto’s 
genomen worden. Er zal wel nog gevraagd worden of het op één dag (i.p.v. twee 
dagen) kan. 
 
 

3. Evaluatie after-school drink (11/10) 
- Pech met het weer (regen), maar toch fijn en feestelijk. 
- Aan de kant van de toiletten staan onder het afdak was een goed idee. 
- De uitnodiging was heel leuk om te krijgen, maar werd wel redelijk laat 
meegegeven (meestal het weekend voordien, maar deze keer door praktische 
redenen later). Is minder belangrijk dan voor andere activiteiten, maar volgende keer 
zal de uitnodiging toch vroeger meegegeven worden. Het zoeken van vosjes op de 
uitnodiging was niet zo duidelijk. 
- Voldoende cake. Er zijn wel veel schalen bij directeur Anne achtergebleven. 

 - Wat van de rest nog over is, kan volgende keer gebruikt worden. 
- Minder winst: 208 euro (vorige jaren 380 à 400 euro bij goed weer). Er werd 415 
euro opgehaald, wat wil zeggen dat er een 400-tal stuks verkocht zijn. Dat is mooi, 
zeker gezien het slechte weer. Laat ons de drie after-school drinks samentellen en 
dan evalueren. 



- Blijft leuk om te doen. Wel weinig kleuters als het in de LS is. De doelstelling om 
ouders bijeen te brengen, wordt dus niet bereikt. Redenen? De kleuters zijn te moe, 
er is een drempel om de LS binnen te stappen,… Volgens Sofie werd er aan de 
schoolpoort ook gesuggereerd om bv. hotdogs te verkopen, zodat de kinderen al 
gegeten hebben. 

 

 

4. Planning ouderraad-activiteiten  
Lotus actie 
Morgen zijn we met 8 om de bestellingen te tellen. Op de brief stond tegen 16/10. 
Dus er zullen wellicht nog bestellingen volgen. Vrijdagnamiddag 18/10 moet de 
bestelling doorgegeven worden aan Lotus. Geen plastieken zakjes meer, maar 
herbruikbare zakjes. In plaats van stickers, zal er een bedankingskaartje in elk zakje 
gestoken worden. Er zullen grote, witte plastieken zakken van bij Ava voorzien 
worden om het ronddelen te vergemakkelijken. Lotus levert dinsdag na de 
herfstvakantie op school. Het inpakken zal diezelfde dag gebeuren, ’s namiddags en 
’s avonds. 
 

Verkeersprogramma 
De LS heeft een gouden medaille gekregen. Die hangt aan de fietsenstalling en staat 
digitaal op de website van de school. Hiervoor zijn 9 punten nodig, te verdienen door 
bv. nascholing door een ouder (Kristel gaat op 05/11) en een juf, registratie van 
verkeersouders, … (zie ook punt 5. Varia) 

 

Datum lentewandeling 
 15/03/2020  
 
 

5. Varia  

- VSV: de school spaart punten om terug een gouden medaille te bekomen door : 

 Registratie van verkeersouders: Wie wil, kan zich aanmelden als 
verkeersouder op www.verkeersouder.be. Je ontvangt een gratis 
startpakket, krijgt af en toe mailing i.v.m. verkeersveiligheid en je helpt 
de school om aan de gouden medaille te geraken. Alvast bedankt ! 

 Helm op, Fluo top 
 Voetgangersexamen (4de leerjaar) 
 Fietsexamen (6de leerjaar) 
 Fietsbehendigheid (2de en 5de leerjaar) 
 Voetgangersbrevet (1ste leerjaar) 
 De Grote Verkeerstoets (5de leerjaar) 

- Er zijn veel (groot)ouders nodig voor hulp bij de verschillende activiteiten. Ook bv. 
bij de eerste communie (viering om 14u00 en receptie om 15u30). Suggestie: bij het 
begin van elk schooljaar een briefje aan de kinderen meegeven met de activiteiten 
waarvoor helpende handen nodig zijn. 
- Op het “einde” van het schooljaar wordt er steeds een fijne dag voor de 3de 
kleuterklas georganiseerd door de leerlingen van de OLVP samen met de 
kleuterleidsters. Waarom niet effectief op het einde van het schooljaar? Omwille van 
de examens van die lln. Is een overnachting in de klas, zoals vroeger, geen optie 
meer? Niet echt, want zeer zwaar voor de kleuterleidsters (elk bedje moet opgemaakt 
worden en opgeruimd, …). 
- LS: ontbijt verkopen i.p.v. een spaghetti-avond? Op school af te halen of leveren 
aan huis? Op zaterdag of zondag? Op zondag zal er wellicht meer verkocht worden, 
maar zijn er minder leerkrachten ter beschikking. Wordt over nagedacht en verder 
bekeken. 

http://www.verkeersouder.be/


- Bedanking / kleinigheid van de ouderraad voor de begeleiders van de bosklassen : 
Chris zal bij patisserie Stefan om 6 zakjes chocolade gaan. 
- VCOV : Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen (zie de website 
www.vcov.be). 
 

 

Volgende ouderraad 20-01-2020

http://www.vcov.be/


 

 


