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1. Voorzitter, secretaris en penningmeester

Bart Demarsin verlaat ons als ondervoorzitter. We danken hem voor de jarenlange inzet en
het vele werk. Bart wil wel nog altijd helpen als we hem nodig hebben. We mogen zeker
bellen.

● Nieuwe voorzitter: Tom Berghmans
● Nieuwe secretaris: Tomas Bruyland
● Nieuwe penningmeester: Lore Van Heden

Esther bekijkt de modaliteiten voor overdracht mandaten van de rekening ouderraad.

2. Mededelingen van de school

2.1 Goede start
Het schooljaar is goed gestart, ondanks Corona.
Hindernissen zijn intussen wel bekend: de handboeken zijn nog steeds niet geleverd.
De kopieën worden per week genomen.

2.2 Vervangingen
Esther overloopt de vervangingen.
Daarbij een dikke proficiat voor juf Isa met haar nieuwe spruit Juliette.

2.3 Ondersteuning
Door extra corona-uren, is er wat meer ondersteuning mogelijk in de lagere school.

2.4 Nieuw rapportsysteem
De lagere school verandert dit schooljaar van rapportsysteem. Dit is nodig vanuit het nieuwe
leerplan ZILL dat meer de nadruk legt op een harmonische ontwikkeling. In het rapport moet
dat meer tot uiting komen. Het moet ook toelaten aan ouders om makkelijker de voortgang
van hun kind in te schatten.
Dit nieuwe systeem zal nog niet helemaal in orde zijn tegen het eerste rapport.
Gaandeweg doorheen het jaar wordt dat volledig operationeel.
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2.5 Verbouwingen/werken in de school
● Met de werken afgelopen zomer werd alle asbest verwijderd. De school is nu volledig

asbestvrij. Hoera.
● De verbouwing van de speelplaats heeft vertraging. De werken aan de speelplaats

en nieuwe fietsenstalling beginnen in de paasvakantie, worden nadien even
onderbroken, en hervatten volgende grote vakantie om hopelijk in september 2022
klaar te zijn.

● De verbouwing van het huis op nr. 6  (waar nu fietsenstalling is) zou starten tegen 1
december. Hierbij moet de fietsenstalling tijdelijk verplaatst worden naar het
stadspark. Meer info volgt. De ouderraad vraagt extra aandacht voor het werfverkeer
en de veiligheid voor de kinderen bij het opbouwen van de werf bij nr. 6.

3. Vertegenwoordiging schoolraad
Er dienen 3 personen de ouderraad in de schoolraad te vertegenwoordigen. Op dit moment
zijn dit:

● Tom Berghmans
● Lore Van Heden
● Lieve Van Espen

Volgende vergadering is op dinsdag 28 september. Op uitnodiging van Jan, komt het VCOV
(Vlaamse koepel voor ouders en ouderverenigingen.

4. Jaarplanning
● maandag 11 oktober: laatste voorbereiding 2de handsbeurs
● zaterdag 23 oktober: 2de-handsbeurs

○ vrijdag vanaf 16u klaarzetten
○ zaterdag 10-13u: beurs
○ zaterdagnamiddag opruimen

● dinsdag 26 oktober: oudercontact
○ Oudercafé of contactbrief bij oudercontact → aankondiging volgende

ouderraad en thema
● maandag 15 november: 2de ouderraad

○ inhoudelijk thema: verkeersveiligheid voor de school
● vrijdag 14 januari 2022: nieuwjaarsdrink voor alle ouders

○ combinatie met filmavond te bekijken
○ combinatie met ouderraad van 24 januari te bekijken → tweede ‘open’ raad.

● zaterdag 22 januari: foodbox
○ ouderraad staat paraat om mee te helpen indien nodig
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● maandag 24 januari: 3de ouderraad → inhoudelijk thema (?)
● maandag 7 maart: 4de ouderraad → inhoudelijk thema (?)
● dinsdag 15 maart: oudercontact → oudercafe (?)
● zaterdag 19 maart: tweedehandsbeurs

○ vrijdag vanaf 16u klaarzetten
○ zaterdag 10-13u: beurs
○ zaterdagnamiddag opruimen

● zaterdag 30 april: schoolfeest (optreden kleuters) → input ouderraad (?)
● maandag 9 mei: 5de ouderraad → inhoudelijk thema (?)
● zaterdag 21 mei: kinderdisco (?)
● donderdag 23 juni: Oudercontact + picknick in park

○ datum nog af te toetsen met leerlingenraad
● Losse activiteiten

○ wafelverkoop
○ jaarboek i.v.p. kalender op einde jaar?
○ Quiz ?

5. Activiteiten korte termijn:

5.1 Tweedehandsbeurs
● Niet duidelijk wie er nog betrokken is van de “oude ploeg”. Tom vraagt aan Isabelle &

Heidi wie en hoe ze nog willen betrokken zijn. Indien niet meer betrokken, sturen we
een oproep aan alle leden van de ouderraad om zo snel mogelijk wat koppen bij
elkaar te steken om deze 2de handsbeurs van de grond te krijgen. De eerste vraag
hierbij zal zijn of het nog realistisch is.

● Er is ook een ploeg leerkrachten die komt helpen.
● Klaarzetten gebeurd vrijdag vanaf 16u00, opruimen aansluitend na de beurs tot

zaterdagavond.

5.2 Kalender
De fysieke kalender is voor dit schooljaar veel te laat. Op het einde van het schooljaar
kunnen we beslissen over het volgende schooljaar.

6. Thema: Communicatie/ouderbetrokkenheid
Een aandachtspunt blijft hoe de ouderbetrokkenheid te vergroten.
Enkele aandachtspunten kunnen al wat helpen:
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● Als we oproepen voor hulp, moeten we deze hulp zo concreet mogelijk maken (wat te
doen en de tijd, bvb. kom een uurtje helpen), enz…

● De volgende vergadering wordt gepromoot op dinsdag 26 oktober, tijdens het
eerstvolgende oudercontact.

● Het verslag wordt doorgestuurd naar juf Elisabeth om op te nemen in de wekelijkse
nieuwsbrief.

● Hulp vragen kan via een google form, bvb, waarbij de momenten om te komen
helpen steeds vrij kort worden gehouden. Voordeel is eveneens dat iedere ouder dit
in de eigen taal kan raadplegen.

● Positief is wel de grotere betrokkenheid bij het helpen opzetten van concrete
activiteiten en een meer diverse betrokkenheid bij bijvoorbeeld koken.

● Inplannen van bedankingsmoment voor helpende handen.
● Voor de activiteiten zelf ook actief flyeren aan schoolpoort of voorbeeld van kinderen

met kroon die de activiteit aankondigt

7. Varia

7.1 Fakbaroverleg
We hebben een uitnodiging gekregen voor een overleg in “Huis der Rechten” op zaterdag
18 september om 20u in HdR.

Verantwoordelijke dit academiejaar is juffrouw Pinte.
● Jessie, Peter Geldhof en Esther(?) gaan daar naartoe.
● Tom stuurt info door.
● De studenten van rechten willen ons steeds komen helpen bij het slepen van zware

lasten bij het schoolfeest of een andere gelegenheid.

Er werd reeds gecommuniceerd over de cadeautjes die we tijdens de ochtend in de straat
vinden. Het kuisen van de straat is een traditie die de fakbars zullen verderzetten.

7.2 Organisatie Ouderraad
We leggen op voorhand de agenda van de vergadering vast en trachten ook steeds een
inhoudelijk thema zoals verkeersveiligheid, ouderbetrokkenheid, … aan te halen.
De agenda zal er in grote lijnen als volgt uit zien:

1. Goedkeuring vorig verslag en verwelkoming
2. Mededelingen van de school
3. Toelichting uit de Schoolraad
4. Update planning activiteiten
5. Stand van zaken activiteiten korte termijn
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6. Inhoudelijk Thema
7. Varia
8. Laatste Rondje

7.3 Communicatie
Verslagen en communicatie zullen verstuurd worden met ‘zichtbare’ mailadressen.
Afspraak is wel zo weinig mogelijk ‘reply to all’ te gebruiken maar een opmerking op het
verslag eerder rechtstreeks door te mailen.

Activiteiten worden altijd toegelicht in de ouderraad maar zullen in afzonderlijke
bijeenkomsten concreet worden geregeld. Iedereen mag zich opgeven om een bepaalde
activiteit mee vorm te geven of een nieuw initiatief op te starten. We willen ons als ouderraad
steeds opnieuw uitvinden en verder bouwen op de inzet van alle leden.

8. Laatste Rondje
● Lieve roept op om tegen volgende vergadering na te denken over inhoudelijke

thema’s om te bespreken.
● Wietse wil zich inzetten om de online tool van de 2de-handsbeurs te bekijken en te

verbeteren.
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