
 

 

Verslag Ouderbouwvergadering 
Woensdag 24 januari 2018 

  
Aanwezigen :  

Eva (team), Nathalie (team), Olivier (team), Stefaan (Aaron, Lene), Greet (Marilou, Oscar, 

Babette), Kristin (Lennert, Mona), Anali (Elea), Kathleen (Jelte, Tobias), Isabelle (Matisse), 

Liesbeth (Jasper), Sandy (Noah, Eva), Nele (Mila, Amelia), Amelie (Ides, Wies), Maya (Elias), 

Erwin (Kamiel), Stephanie (Miro, Dorothee), Laurence (Kobe, Lars) 

 

Agenda: 

 

A. Nieuws vanuit de werkgroepen 

B. Nieuws vanuit het kernteam 

C. Nieuws vanuit het schoolteam 

D. Varia  

 

Verslag: 

 

A. NIEUWS VANUIT DE WERKGROEPEN 

 

1. SINTERKLAASFEEST 

- Sint en zwarte piet werden ingehuurd. Een oproep onder ouders bleek niet makkelijk 
omdat steeds de vrees bestaat dat kinderen kennissen of familie zouden herkennen. 
Team was erg tevreden met deze Sint. Sommige kinderen vertelden thuis dat het 
‘een valse Sint’ was, anderen vonden Zwarte Piet niet zo vriendelijk. Toch was dit 
concept geslaagd, Eva vraagt of het ok is om deze aanpak jaarlijks te herhalen. 

- wat met midden- en bovenbouw? Dit wordt soms lastiger. Voorstel om volgend jaar 
enkel kleuters en onderbouw deel te laten nemen aan een show of activiteit. Andere 
klassen krijgen de Sint uiteraard ook op bezoek, maar in hun klas. Overstappen naar 
de bovenbouw betekent eveneens ook de verantwoordelijkheid en ondersteunende 
functie van een bovenbouwer leren opnemen. 

- Idee: misschien kan de Sint in de bovenbouw iets doen met het echte verhaal van 
Sinterklaas? 

- graag opletten met uitdeelsnoep, dit kan gevaarlijk zijn voor kleuters.  
 
> OK om jaarlijks extern Sint en piet in te huren 
> OK voor de ouderbouw om dit jaarlijks te ondersteunen, kostprijs 125 euro 
 
 
2 KERSTMARKT 

- De Kerstmarkt verliep ok en het eindresultaat was in orde, maar doordat de 
Kerstmarkt getrokken werd door een nieuwe werkgroep was het soms nog zoeken en 
is er veel door de school op zich genomen zoals bestelling drank en logistiek. 



 

 

- Volgend jaar kan de werkgroep Kerstmarkt begin december best afspreken met het 
team om alles goed te laten verlopen.  

- Misschien is het fijn als hetzelfde team volgend jaar opnieuw wil organiseren: 
Kathleen (ok), Stefaan (ok), Iris (?), Erwin (ok) 

- Wat is de bedoeling organisatorisch? Catering door ouders, knutsels en zang door 
team, logistiek door ouders in overleg met de school. 

 
3. KOEKENBAK 

- Was een groot succes: 1.200 euro opbrengst voor de Cliniclowns 
- team, ouders en leerlingen waren positief en staan achter een nieuwe editie. 
- Bij een nieuwe editie mag het deeg iets beter verdeeld worden. De groep van Chris 

had evenveel deeg te maken, wat niet evident is.  
- Voorstel om kleuters een specifieke taak te geven (stickers plakken), maar 

tegelijkertijd vinden ook kleuters het heel fijn om mee te werken aan het deeg.  
- Is het volgende zichtbaar geweest voor de kinderen? Ketnet koekenbak is 

langsgekomen, een concrete (visuele) bedank-actie van de Cliniclowns zou fijn zijn.  
 
4. QUIZ 

- 30 ploegen ingeschreven (1e editie 19 ploegen, vorig jaar 24) 
- Oproep aan ouders om op vrijdag 2/2 na de afsluitkring om 15.30u mee de turnzaal 

klaar te zetten (matten uitrollen, tafels, stoelen) 
 
5. SPEELPLAATS 

- Er zijn grootse plannen, maar voor de haalbaarheid worden deze over meerdere 
jaren gespreid.  

- Totaalplaatje: Speelplaats reinigen , oude tekeningen vervangen door nieuwe, palen 
worden tot potlood geschilderd, inham waar jongere kinderen voetballen van 
grondlijnen voorzien, touwen (hergebruik touwen turnzaal) aan de bomen, slackline, 
heraanleg wilgentunnel, muur turnzaal omvormen tot horizontale klimmuur, 
herinrichting fietsenstalling (vanuit Jenababbels: met voorbehouden plaatsen voor 
voorbouw-onderbouw en middenbouw-bovenbouw om de chaos tegen te gaan) 

- Ook een chillax ruimte wordt bekeken, vanuit vraag leerlingen: een plek, soort 
zitbank, wat afgesloten van het speelgebeuren waar kinderen in rust de speeltijd 
kunnen doorbrengen. Locatie wordt nog bekeken, bezorgdheid voor hangjongeren  

- Vanuit de stad: aanvraag grotere fietsenstalling is lopende. We wachten op het plan 
van de Stad, dan gaat dit naar het schoolbestuur. Ook het dak van de fietsenstalling 
zal dan vervangen worden. Op termijn ook graag vergroening rond potloden. 

- Planning dit schooljaar: oude schilderwerken verwijderen (17/2), palen schilderen in 
potloden (2/4), heraanleg wilgentunnel, touwen in bomen. 

- Maya heeft nog boomstammen van omgewaaide dennenboom in de aanbieding. 
Indien gewenst, zouden enkele ouders kunnen rijden om deze op te halen.  

- Kathleen voeg toe dat MOS (Milieuzorg Op School) subsidies kan geven voor 
speelplaats. Dit is eerder iets voor de volgende stap. Laurence merkt op dat Bregje 
hier ook al mee bezig is. Team speelplaats neemt dit mee.  

- Kost van de verf neemt een groot aandeel in benodigd budget. Laurence kan horen 
bij De Olifant, Maarten heeft ook connecties, Nele kan kijken wat bij Gamma mogelijk 
is. 



 

 

➢ Kostprijs: 1.300 euro nodig voor dit schooljaar.  
➢ OK om dit budget hiervoor toe te kennen 

 
6. DE ZOLDER ALS WERKGROEP BINNEN DE OUDERBOUW 

- Maya, Amelie en Kristin zijn aanwezig vanuit de stuurgroep en lichten kort toe: De 
Zolder is een initiatief van een aantal ouders die het jammer vonden dat 
levensbeschouwing in apart lessen wordt gegeven, en dat die lessen vaak ook als 
unieke waarheid worden gegeven. De Zolder biedt alle levensbeschouwingen aan, 
niet enkel reguliere, en heeft dus ook aandacht voor hindoeïsme, jodendom, 
boeddhisme. Daarnaast is er ook aandacht voor burgerschap, filosofie, yoga, ... De 
Zolder bestaat intussen 6 jaar, ongeveer 50% van de leerlingen van de lagere school 
zijn hiervoor ingeschreven (via een vrijstelling). De Zolder is een voorbeeld van 
ouderparticipatie. Ze zijn vragende partij om de Zolder als werkgroep in te kapselen 
in de ouderbouw. 

- Wat is praktische functie van de werkgroep? De stuurgroep van de Zolder met een 6-
tal mensen, voelt als een schaduwwerkgroep naast de ouderbouw. Omdat het 
aandeel kinderen zo groot wordt, lijkt het beter werkbaar om dit mee in te bedden in 
het systeem van de ouderbouw. Bedoeling is om ouders in te lichten over het 
bestaan van de werkgroep, de ouderbouw kan een plaats zijn om ideeën uit te 
wisselen, ouders kunnen zich opgeven als helpende hand, er kan financiële steun 
door de ouderraad bij bv. uitstappen worden gevraagd. 

- Wie maakt deel uit van die werkgroep? Nu zijn dit ouders wiens kinderen in de zolder 
zitten. Idealiter wordt dat breder. Iedereen is welkom om aan te sluiten. 

- Wat is de meerwaarde voor kinderen en ouders van de reguliere 
levensbeschouwelijke vakken? De werkgroep kan een platform zijn voor 
interreligieuze samenwerkingen. Recent organiseerde de Zolder een gezamelijke 
uitstap naar een synagoge, waar ook kinderen van de andere levensbeschouwelijke 
vakken aan deelnamen. De Zolder wil erg inzetten op de interreligieuze dialoog 
binnen het leerplan en wil graag een overleg opzetten.  

- Volgende bezorgdheden worden geuit: Wat met de impact op de leerkrachten van de 
andere levensbeschouwelijke vakken? Is het niet vreemd om een werkgroep op te 
zetten die ook hun vakmaterie aanbelangt? Hoe kunnen we hen hierin betrekken? 
Hierover is geen duidelijke consensus.  

 
➢ De Zolder wordt volgend schooljaar een werkgroep binnen de Ouderbouw, we 

proberen het. 
 
 
B. NIEUWS VANUIT HET KERNTEAM 
 
1. Inhoudelijke avond Jenaplan  

- Vanuit enkele ouders kwam de vraag om niet enkel over praktische zaken en 
werkgroepen samen te komen, maar ook eens dieper in te gaan op een thema dat 
nauw verbonden is met de school. Omdat het voor (nieuwe) ouders vaak moeilijk is 
om uit te leggen wat een Jenaplanschool nu eigenlijk is, stelt het kernteam voor om 
een avond ‘JENAPLAN FOR DUMMIES’ op te zetten. 



 

 

- Wat? deels informerend, maar vooral ook interactief zodat ouders zelf ervaren wat 
het is. 

- Wanneer? Woensdag 18 april, 19.30u  
- Wie? Hilde wil dit graag trekken, maar zoekt ouders om dit mee vorm te geven 

(aankondigend, inhoudelijk, praktisch). Meer info bij leden van het kernteam! Eva en 
Nathalie stellen zich binnen het team kandidaat om mee na te denken.   

 
2. Rekentrappers 

- Het team maakte tijdens de pedagogische studiedag met Rekentrappers, een nieuwe 
methode voor rekenen in de lagere school. Het voltallige team was enorm 
enthousiast, de ouder rekenmethode wordt vanaf volgend schooljaar vervangen 
door Rekentrappers. Olivier legt dit vooraan het schoolbestuur.  

- Rekentrappers is een nieuwe methode, die vertrekt vanuit enkele strategieën die 
doorheen alle groepen steeds opnieuw bruikbaar zijn. Eureka in Leuven gebruikt 
deze methode reeds en liet Rekentrappers evolueren van remediëringsmethode tot 
echte methodiek. 

- Het team heeft het gevoel dat deze methode het dichtst aanleunt bij hun manier van 
werken. Je moet niet iets eerst kunnen om naar een volgende stap te mogen 
doorgaan.  

- Ouders uiten hun bezorgdheid dat kinderen van de bovenbouw nog voor 1 of 2 jaar 
van methode zullen moeten switchen. Olivier garandeert dat dat dankzij de 
strategieën die gebruikt worden geen enkel probleem zal zijn omdat hun kennis 
groot genoeg is.  

- De werkboeken van de kinderen zullen ook een handleiding voor ouders bevatten. 
Het zal van groot belang zijn dat ouders deze ook doornemen en de methode op de 
juiste manier thuis toepassen.  

- Het kernteam stelt voor om ook hierrond een info-doe-avond te organiseren 
- Wat? de nieuwe methode Rekentrappers – voorstelling en toelichting + doe-

workshop 
- Wanneer? 12 juni, als agendapunt van de ouderbouwvergadering 
- Wie? vanuit het team gestuurd, oproep voor mee-organiserende ouders volgt indien 

nodig. 
 
3. Aanvraag tot betaling door de ouderbouw 

- Het is niet de bedoeling dat er voorafnames worden genomen en nadien rekeningen 
binnengebracht. 

- Geijkt proces: vooraf voorleggen, toelichting op ouderbouw, voorstel moet in verslag 
aan bod komen, beslissing om te ondersteunen moet in groep genomen worden.  

- Wat met zaken zoals Kerstmarkt? Winstgevende initiatieven zoals Kerstmarkt en 
Schoolfeest vallen niet onder dit systeem, maar onder jaarlijks wederkerende 
evenementen.  

 
4. Goedkeuring financiering voor uitstap levensbeschouwing 23/1 

- Door annuleren van de ouderbouw in december, kon dit punt niet tijdig aan bod 
komen, maar werd wel uitvoerig toegelicht 

➢ OK voor toewijzing 135 euro vanuit de ouderbouw 
 



 

 

 
C. NIEUWS VANUIT HET SCHOOLTEAM 
  
1. Leesbende 

- Initiatief dat vroeger al bestond en nu opnieuw wordt opgekrikt: dagelijks moment 
waarop alle kinderen van de lagere school hun boek nemen en lezen, elke dag op 
hetzelfde moment. Dit werd vastgelegd op 15.15u, het laatste kwartier van de dag.   

- Het team benadrukt hun wens dat ouders lezen ook thuis stimuleren! Doelstelling is 
dat kinderen zien dat een boek vastpakken fijn is. Leesplezier staat bovenaan. 

- Bij de kleuters komt de middenbouw op woensdag voorlezen  
 
2. Rekentrappers  

- Nieuwe methode vanaf september 2018 (zie punt kernteam) 
- Team is heel erg enthousiast 

 
3. Inschrijvingen 2018-2019  

- Er zijn al een 6-tal broertjes/zusjes ingeschreven. Er blijven nog 11 plaatsen voor 
geboortejaar 2016.  

- Voor de andere klassen zit de school bijna vol. Beschikbare plaatsen zijn 
raadpleegbaar op de website.  

 
- Enkele ouders uitten hun bezorgdheid over de aangroeiende groep kleuters bij 

meester Chris. Dit is een wederkerend fenomeen. Olivier verduidelijkt de aanpak: 
▪ t/m krokusvakantie krijgt Chris extra begeleiding in de voormiddag 
▪ na de krokusvakantie kunnen extra kleuterlestijden ingevuld worden. Hiervoor 

zijn reeds 2 personen mogelijk inzetbaar.  
▪ vanaf volgend schooljaar tellen we het aantal leerlingen in februari, waardoor er 

meteen vanaf het begin van het schooljaar meer uren beschikbaar zullen zijn. 
- Vraag van ouders om Chris te helpen in de namiddag: zeker doen!!! Je kan het 

rechtstreeks aan Chris vragen, maar ook aan Olivier voorstellen. Ga ervan uit: Hulp is 
altijd welkom in de namiddag voor jongste kleuters! 
 

- Wat met de foto’s die zouden genomen worden in de muizenklas zodat ouders 
weten wie wie is? Liesbeth en Eva stellen de vraag aan Liesbeth (Ode) die zich 
hiervoor wou engageren.  

-  
 
4. Week tegen pesten (week voor krokusvakantie) 

- het team gaat aan de slag met de website samentegenpesten.be. Team informeert 
kinderen adhv kringkaarten en onderwerpen, maar het team wordt zelf ook 
ondersteund door info over opvangmogelijkheden bij pesten, tussenkomst, 
gesprekken, … 

- Diezelfde week worden ook ouders geïnformeerd met onderwerpen rond 
cyberpesten, pesten, plagen, ruzie maken, …  

- Pesten staat tijdens deze week in de kijker, maar blijft altijd belangrijk 



 

 

- Kinderraad Jenababbels: zal ook iets rond pesten doen in die week. Poster maken, 
wie ondertekent krijgt de 4 stippen, … Een soort charter bij de kinderen, gedragen 
door de kinderen. 

 
5. Dikke truiendag 6/2 

- Gelieve uw kind in een dikke trui te steken, de verwarming gaat af.  
 
6. Carnaval  

- Gaat door op vrijdag 9 februari, de dag voor de Krokusvakantie 
- Aanpak: vrije crea namiddag met keuzecursus (knutselen, schminken, ... en catwalk 

op het einde. Ook het schoollied wordt hier dan voor het eerst gebracht. 
- Ouders worden uitgenodigd om de workshops in de namiddag mee te ondersteunen. 

Oproep voor inschrijven voor deze workshops volgt nog via het team. 
- Kinderen mogen de hele dag verkleed komen. Wapens zijn verboden. Verkleden is 

geen verplichting.  
- Ouders worden aangemoedigd om ook verkleed te komen naar de afsluitkring!  
- Oproep: wil iemand een korte video-reportage maken van de Carnavalsmiddag én 

van het schoollied? Het zou fijn zijn om een filmpje te hebben met alle verklede 
kinderen die het schoollied zingen.  

 

 

D. VARIA 

 

1. Evaluatie ophaling instappers na afsluitkring  

- het is handig als ze gegroepeerd buitenkomen. Ouders kleine kleuters kunnen zich 

rond de tafel zetten. Ouders van jongste kleuters nemen uit zichzelf initiatief om 

kleuters op te halen aan de tafel waar meester Chris hen groepeert.  

 

2. Zijn er afspraken rond gezonde voeding tijdens de middagmaaltijden?  

- Er bestaat onduidelijkheid over de afspraken rond voeding tijden het middageten. 

Chips in de bovenbouw, quid warm water voor noedels, … 

- Boterhammen verplichten is geen goed idee, andere voeding moet mogelijk zijn.  

- Belangrijk om aandacht te hebben voor de draagkracht van leerkrachten.  

- Kathleen merkt op dat er een duidelijk voedingsadvies voor lunchen op school vanuit 

de Overheid bestaat (met groen, oranje, rood indicatie). Frisdrank is bijvoorbeeld not 

done.  

- Olivier bespreekt met team, indien nodig volgende vergadering punt gezonde 

voeding op school. 

 

3. Afval op school  

- Anali merkt op dat het belangrijk is om met de kinderen zelf te bespreken hoe er met 

afval kan omgegaan worden. Er is veel afval op school, hoe kunnen we kinderen 

bewust maken van afval? Olivier koppelt dit nogmaals terug aan het team.  



 

 

- afval hangt samen met eten, dit mag ook naar de ouders opnieuw gecommuniceerd 

worden. Nathalie voegt toe dat het aandeel afval al erg teruggedrongen is. Zij heeft 

samen met Patrick aan het einde van de dag max. 1 zakje afval.  

- traktaties verjaardagen loopt ook goed.  

- ook Jenababbels houdt zich bezig met het thema afval. Olivier kan de info van Anali 

aan Nathalie bezorgen.  

 

4. Welk toneel gaan kinderen kijken? 

- Er was verwarring over een voorstelling in de Studio. Dit kwam door een vergissing 

bij de opmaak van de lijstjes.  

 

5. Veiligheid omgeving school 

- Erwin merkt op dat de hoek aan de krantenwinkel erg gevaarlijk blijft. Er is 

bijvoorbeeld nergens een bord dat dit een oversteekplaats is voor scholen.  

- Ook de verminderde zichtbaarheid omwille van de haag blijft een probleem. Olivier 

zal deze bezorgdheid uiten aan het stadsbestuur. Idealiter wordt de haag ingekort. 

 

6. Coderdojo: 

- Sandy stelt voor om deze na de Paasvakantie te laten doorgaan.  

- graag dit jaar voorrang voor 6e leerjaar geven zodat deze leerlingen zich zeker 

kunnen inschrijven.  

 

 

Nieuwe vergadering  

Dinsdag 20 februari 2018 – 20u 


