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Verslag 
Vorig verslag :  goedgekeurd 
 

Verwelkoming nieuwe leden: 
 Den Herder Nele (mama van Mina uit de instapklas) zal ons team versterken , daarom heten we je van harte 

welkom.  
 Kim gaf een klein woordje uitleg van hoe de ouderraad reilt en zeilt en wat we doen voor onze school. 

 

Covid-19 maatregelen: 
 Alle maatregelen worden nog steeds aangehouden zoals ervoor. 

Ze krijgen natuurlijk terug de regel dat kinderen in het 5e en 6e leerjaar een mondmasker dienen te dragen in 
de klas. Dit werd door de overheid beslist zoals velen wel via het nieuws konden vernemen. 

 In onze school zijn er wel wat kinderen die in quarantaine zitten maar negatief testen, er zijn ook een 2 à 3 tal 
kinderen die positief waren.  

 Er wordt ook veel vlotter gecommuniceerd hierover via SS (smartschool). 
 De school dient nog steeds het VCLB te volgen daar zij beslissen wat er binnen de klassen dient te gebeuren.  
 Er is ook via Pascal een mailing uitgegaan om duidelijkheid te brengen aangaande veel gestelde vragen over 

corona en quarantaine.  

 

Schoolraad (05/10): 
 Wendy en Steffi DR hebben zich voor de ouderraad kandidaat gesteld om te zetelen in de schoolraad. 

Samen met paar personeelsleden van de school en de lokale gemeenschap zullen zij 4 jaar de  vergaderingen 
volgen. Hier worden volgende punten besproken:  

 Schoolorganisatie:  
o De werking van de school wordt ook even aan de nieuwe leden voorgesteld.  

 de kleuterwerking tussen K3 en 1e leerjaar: ongeacht de hoeveelheid aan leerlingen willen 
we deze structuur wel behouden en laten verder lopen zoals we nu bezig zijn. 

 3-sporen beleid : tijgers, wolf en beren wordt uitgelegd. Dit is een werkvorm waarbij 
kinderen op hun niveau en op hun tempo onder toezicht van leerkrachten alle leerstof van 
hun jaar verwerken. 

 Team-teaching in de lagere school is een vorm van ondersteuning binnen het 3-sporen 
beleid. Maar het heeft ook als nut een goeie overgang te maken naar het middelbaar. 

 
 



 
 

 Leerlingenevolutie:  
o Nieuwe leden werden nog even ingelicht over de overcapaciteit van 2016 en het gevolg hiervan. 

 In de kleuterschool zien we dit schooljaar dat de witte klas verdwenen is , aldus werd de 
capaciteit verdeelt over 6 klassen. We hebben een capaciteit van 145 leerlingen. 

 In de lagere school hebben we een capaciteit van 39 leerlingen per klas. 
 De capaciteit zit goed. 
 In januari hebben we 11 instappertjes. 

 Infrastructuurwerken: 
o Heraanleg sportvloer: 

 Wegens wateroverlast dient de sportvloer vervangen te worden en dit gaat via de 
verzekeringsmaatschappij opgevolgd worden. 

 
 Projecten: 

 
 Voor 1 van de projecten werd er reeds gecommuniceerd naar ouders en leerlingen dat op 1 

april 2022 een lokale verlofdag gepland staat in de schoolkalender. Dit is onder meer voor het 
internationaal project “Dynamisch meersporenbeleid lagere school”. Dan worden er 3 scholen 
in Nederland bezocht waar het meersporenbeleid (beren, wolven, tijgers) al veel langer dan bij 
ons wordt gebruikt. Dit project is ook een deel dat verbonden is aan het teamteaching 
systeem. 

 Voorzitter (Juf Charlotte) en secretaris (Wendy OR) werden gekozen.  
 Huishoudelijk reglement werd voorgesteld en ondertekend. 
 Vervanging is voor elk lid voorzien indien ze niet aanwezig kunnen zijn en deze zijn opgenomen in het verslag 

van de schoolraad. 
 

Investering speelplaatsmateriaal: 
 Het bedrag bedraagt 3050,00€ + BTW 21% in totaal. Hierbij zal de ouderraad ook een bijdrage aan geven. 

Het materiaal zal gebruikt worden tijdens de speeltijden, LO lessen en rakkerwerking. Het is duurzaam 
materiaal. 

 
Evaluatie “Dag van de leerkracht”: 

 Leerkrachten hebben genoten van hun ochtend. 
Wat deed de ouderraad?  

o We hebben alle leerkrachten een bruisbal cadeau gedaan om bruisend het schooljaar in te zetten. 



o We hebben ook met een aantal leden het ochtendtoezicht overgenomen van de leerkrachten. 
o Directie zorgde voor ontbijt. 

 

Evaluatie “Ontbijtbox”: 
 Alternatief voor het klassiek eetfestijn 
 Deel van deze opbrengst gaat naar rode neuzen  hier ben ik niet zeker van, best nog even polsen bij Stijn 
 Feedback: In totaal zijn er 155 bestelling binnengelopen waarvan in totaal 582 boxen verkocht zijn. 

De organisatie verliep heel vlot, beter dan bij de tapasbox van vorig jaar. 
De omzet van deze activiteit was 6606,00€ hier moet de sponsoring nog bij gerekend worden en de onkosten 
moeten er dan nog af. 
 

Evaluatie “veldloop De Bloesem”: 
 De veldloop heeft 480€ opgebracht, een deel hiervan wordt geschonken aan rode neuzen dag .  

Door de schenking krijgt de school een pakket ter beschikking om aan de weerbaarheid van leerlingen en 
leerkrachten te werken. 

 Kinderen waren tevreden en vonden het leuk. Het mooie weer heeft daar wel aan bijgedragen. Er werden ook 
heel leuke foto’s gepost via facebook van de school. 

 De gemeentelijke scholenveld loop zal in de maand mei doorgaan.  

Activiteitenkalender: 
 24/11 en 25/11: oudercontact lager onderwijs 
 25/11: Rapport 2: lager en kleuteronderwijs 
 29/11 en 30/11: sportklassen 6e  
 1/12: pedagogische studiedag = Geen school 
 2/12: grootouderfeest 
 24/12: school in de voormiddag tot 12u05 , vanaf namiddag tot en met 09/01/2022 vakantie 
 10/01/2022: welkom nieuwe peuters + inschrijvingsperiode broers/zussen/kinderen van personeel 
 11/01/2022: kriebelteam 

 
Planning vergaderingen: 

 17 jan 2022, 17 maart 2022, 20 mei 2022 
Varia:  

 Trooper: Extra reclame maken en meer onder het jaar vernoemen via schoolberichten. Eventueel hier een 
filmpje voor maken en doorsturen naar ouders . Nieuwsbrief  opmaken. Kim en Wendy zullen hiervoor samen 
zitten om dit tegen begin december bij de ouders bekend te maken.  

 Ledenfoto’s ouderraad: Voor de website kunnen foto’s doorgegeven worden aan Kim of Stijn. Zij doen hier het 
nodige voor dat dit op punt staat. Stijn gaat ook de site even onder de loep nemen en aanpassen waar nodig. 
Nieuwe foto’s van elk lid en het volledige team zullen op een latere termijn eens samen genomen worden 
zodoende dit ook eenheid geeft op website en facebook van de ouderraad. 
 

Volgende vergadering gaat door op: 
17 januari 2022 om 20u. 


