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Verslag ouderraad van 23 oktober 2018  

Aanwezigheden/Verontschuldigingen/Afwezigheden:  

OUDERS Aanw Vero. Afw  Aanw Vero. Afw 
Marijke De Mulder  X   Carla Colvenaer (voorzitter) X   
Maxine Michiels  x  Cynthia Claessuinnen  X  
Nicky Jacobs (secretaris) X   Karima Lalou X   
Jessica De Boes X   Wienneke Coupé   X 
Kristel Callens X   Annick De Vos X   
An Vermeulen X   Carolina Den Dauw   X 
Chris Selleslagh  X   Abdelilah Hamriti   X 
Els Van den Bossche X   Kirsten Van De Velde   x 
Astrid Van Grembergen X   Julie Haspeslagh  x  
Katleen Van Haelewyck X   SCHOOLTEAM     

Heleen Dom X   Anne Heyndrickx X   
Kathleen Van Overloop   X  Marlies Pype X   
Pieter Jorissen X   Mien De Meulenaer X   
Erna Verheyen X   Anja Van Dun X   
Kim De Ridder   X Anne Robbens X   
Helga Wymeersch  X  Michelle Gils  x  
Tanja Milliau  X  Femke Lipiec x   
Ann Van Calster x       
 

1. Verwelkoming: goedkeuring verslag vorige ouderraad 
 

2. Mededelingen van de school 
a)KS:  
- Peuterkijkdag: 9 peuters die, na de herfstvakantie gaan instappen, zijn komen kijken.  
Ze kregen uitleg en de klas- en schoolfiche mee. Er komt een 2de peuterklas na de 
kerstvakantie. 
- De directie heeft gesprekken gehad met ouders over huishoudelijke activiteiten. 
 
b)LS: 
- Het 6de leerjaar gaat voor de herfstvakantie op bosklassen. Juf Ilse (5C) gaat mee als extra 
begeleider omdat zij deze klasgroep goed kent; juf Hanne neemt dan 5C over. 
- Af en toe zijn er juffen niet in de klas wegens nascholingen of oudergesprekken binnen de 
schooluren. In de mate van het mogelijke worden de klassen opgevangen door andere juffen 
(zorgleerkracht of lerarenplatform). 
- Op 8 november zijn er oudercontacten. Van de ouders die nu niet kunnen komen, wordt 
gevraagd om zeker in februari op de uitnodiging in te gaan. 
 
c) KS+LS: 
Dag van de leerkracht: het blijft heel leuk en fijn dat de toezichten tijdens de speeltijd 
overgenomen worden. 
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3. Communicatie  
Er is een eerste versie klaar van de website van de ouderraad. www.ouderraadhfam.be.Via 
de website van de school kan je ook doorklikken naar onze website. We geven onze 
opmerkingen en wensen door aan Sally die voor ons de website ontwikkelt. 
 
 

4. Evaluatie van de voorbije activiteiten 
Dag van de leerkracht was geslaagd. Er waren 2 teams voor het toezicht nodig omdat kleuters 
en lagere school op hetzelfde moment spelen in de namiddag, maar we hadden net ouders 
voldoende ! Dank je wel aan iedereen die een cake bakte !  
 

5. Komende acitiviteiten en/of todo’s 
 
- Afterschooldrink ‘Halloween’:  

• Mooie uitnodiging! Er hangen al ingekleurde tekeningen in de inkomhal. 
• We voorzien terug eten en drinken. Alles aan 1 euro, cake aan 0.5 euro.  
• Er gaat lijst rond voor wie kan helpen die namiddag en wie cake wil bakken. 

 
- Bosklassen: Marijke zorgt voor een attentie voor de leerkrachten die mee gaan. 
 
- Lotus koekjes:  

• Er zijn 1420 zakjes verkocht!! (1066 vorig jaar). De winst is 4240 EUR. 
• Dit jaar deed de ouderraad het verzamelen van de bestellingen en het tellen van het 

geld. Met 4 ouders waren we net klaar op 1 voormiddag.  
• Ann Van Calster zorgt voor de stickers op de zakjes. En voor de labels per kind om 

aan de zakjes te hangen. 
• In de plaats van de gewone kleine speculaasjes zitten er nu ‘Sint’speculaasjes in.  
• Dinsdag 6 november worden er zakjes gevuld van 19-21.30u en woensdag 7 

november van 8.30u-12u. Na het rondgaan van de lijst, hebben we helpers 
voldoende. Bedankt ! 

• Op 8 november zouden de zakjes meegegeven worden bij het oudercontact in de 
lagere school.  
 

-: Herfstwandeling  
• Gaat door op zondag 11 november. 
• Dit jaar hebben we ook rekening gehouden met kleutertjes. Zij kunnen langs het 

parcours op zoek gaan naar 11 elfjes. Kinderen van de lagere school kunnen een 
kruiswoordraadsel invullen en zo op zoek gaan naar de naam van een monster 
dat er in verscholen zit. 

• We spreken af om 2.50u euro per persoon te vragen dit jaar voor wandeling, 
cake, fruit, drank onderweg en tombola. Soep (met brood) wordt nadien betaald 
per persoon en is dan à volonté. Ook andere dranken zijn te verkrijgen in de 
refter.  

• De uitnodigingen worden nog voor de herfstvakantie meegegeven. Na de 
herfstvakantie geven we nog klein herinneringsstrookje mee. 

• We overlopen nog even wie waar prijzen wil gaan vragen. 
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Volgende ouderraad  29 november 2018
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