
 

Verslag 
ouderbouwvergadering 

maandag  12 december 2016 
  

Aanwezigen :  

Maarten-voorzitter (Anke, Stien, Lena), Isabelle (Matisse), Nathalie (team), Stephanie (Dorothee, 

Miro), Nele (Amelia, Mila), Greet -verslag (Olivia, Lars), Laurence (Kobe, Lars, Lotte), Kevin (Ezra), 

Olivier (team) 

 

Agenda: 

-Kerstmarkt 
-Evaluatie Sinterklaas  
-Vervolg speelplaats  
-Kandidaat schoolraad oproepbrief  
-Schoolmuur-spreuk  
-Verkeersveilige omgeving school  
-Nieuwe datum wandeling 
-Begeleiding huiswerk  
-Quiz 
- varia 
 

 

1. Kerstmarkt 

Laurence (Kobe, Lars, Lotte) stelde zich kandidaat voor de catering op de kerstmarkt en zat met 

Olivier samen voor de uitwerking. 

Om 15.30 u wordt de kerstmarkt muzikaal geopend door de kinderen en ouders. Daarna worden er 

drank en hapjes geserveerd en zijn er kerstknutsels te koop.  

Er werd een oproep gedaan voor helpende handen via de nieuwsbrief en briefje in de bakjes/agenda. 

Er zijn nog helpende handen nodig.  

Laurence informeert ons dat de vegetarische lenterolletjes zullen geserveerd worden in plastic bakjes 

die gerecycleerd zijn ! 

 

2. Evaluatie Sinterklaasfeest 

Het team heeft het Sinterklaasfeest nog niet kunnen evalueren.  

De aanwezigen die bij het Sintfeest waren bevestigen de leuke aankomst, fijn versierde zaal, 

kinderpret,... 

Stephanie (Dorothee, Miro) vraagt hoe de school de invulling van ‘feest’ en dus ook het 

sinterklaasfeest kadert binnen Jenaplan.   

Nathalie en Olivier (team) duiden dat het Sinterklaasfeest een jaarlijkse zoektocht blijft en minder 

evident om te organiseren, mede omdat het niet door iedereen op dezelfde manier wordt gedragen 

(andere beleving voor kleuters als voor bovenbouw). Het sinterklaasfeest wordt met alle bouwen 

samen gevierd.  Het team tracht  de laatste jaren Sinterklaas mee te laten [feesten zodat er geen 

angstige kinderen zijn.  Dit lukt goed.   

Dit jaar werd er geopteerd voor verschillende hoeken in de turnzaal met activiteiten. Deze hoeken 

hadden extra begeleiding kunnen gebruiken om de dunne lijn tussen ravotten en vechten niet te 



 

overschrijden.   

Het idee wordt geopperd om het Sinterklaasfeest meer door de ouderbouw te laten ondersteunen.  

 

Vraag van Kevin (Eszra): is een sensibilisering bij de kinderen rond vechten opportuun? Rond respect 

voor elkaar en elkaars materiaal.  

Olivier duidt dat er op school veel aandacht wordt gegeven aan hoe omgaan met elkaar en elkaars 

materiaal. Olivier stelt voor om de afspraken binnen de school (hoe zich gedragen op een feest, 

grenzen trekken, aandacht vragen van ouders & kinderen in de openings- en afsluitkring, ...) 

concreter te maken. 

 

3. Vervolg speelplaats 

Christine (Nand, Twan) deelde het idee om zelf gemaakte speeltuigen (met oog voor recycleren) te 

plaatsen op de speelplaats en in de tuin. Ideeën en foto’s staan onderaan het verslag.   

Hierbij een oproep: ouders die zich aangesproken voelen om iets te bouwen (met onderstaande 

foto’s als inspiratie), geef een seintje aan het kernteam of Olivier. De mensen die hier hun tanden 

willen inzetten, worden door Olivier met elkaar in contact gebracht.  

De ouderbouw betaalt de kosten.   

 

4. Kandidaat schoolraad oproepbrief 

In januari wordt er een oproepbrief meegegeven om je kandidaat te stellen als afgevaardigde ouder 

voor de schoolraad.  

De schoolraad heeft een overleg- en adviesbevoegdheid en komt 2 à 3 keer per jaar samen. 

De aparte oproepbrief bevat alle informatie. Onduidelijkheden of vragen kunnen dan steeds gesteld 

worden aan de school. 

Je vindt ook extra informatie op onderwijs.vlaanderen.be  schoolraad 

 

5. Schoolmuur spreuk 

Stephanie (Miro, Dorothee) kwam met het idee om een 

schoolspreuk op te hangen op de speelplaats. (zie verslag 

ouderbouw november).  

Hilde (mama van oud-leerlingen Tor, Noa) werkt op De 

Zonnebloemen , een dagcentrum voor mensen met een mentale 

beperking. Daar worden momenteel  houten letters gemaakt voor 

de school. De schoolspreuk bestaat uit 166 letters. Elk kind zal 1 

letter versieren.  Er wordt bekeken op welke muur de spreuk 

wordt geplaatst. Het team zal (ook met ouders) samenzitten hoe 

er met de kinderen naar het eindresultaat wordt gewerkt. 

 

De schoolspreuk:  

 

  

 

 

 

 



 

6. Verkeersveilige omgeving 

Er zijn werken in de straat van de school tot 22/12. Hierbij een oproep om de auto correct te 

parkeren, op een verkeersveilige plek, wanneer de kinderen worden gebracht of gehaald. Gelieve 

niet voor de schoolpoort te parkeren of stil te staan.  

 

7. Nieuwe datum wandeling 

Er is een nieuw datum voor de wandeling die werd uitgesteld omwille van stormweer: zondag 

19/2/2017 (onder voorbehoud van het weer). 

 

8. Begeleiding huiswerk 

Inge (Kamiel), Katrien (Jack, Gus) en  Stephanie (Miro, Dorothee)  vragen of er op school onder 

begeleiding huiswerk kan gemaakt worden. Kan dit aansluitend op de schooluren gebeuren zonder 

het team extra te belasten? Is het opportuun om hiervoor ouders in te schakelen? Er zijn ouders die 

mee willen ondersteunen. 

Stephanie vraagt naar de visie op huiswerk van de school.  

 

Olivier duidt dat voor het team huiswerk (opdrachten die meegegeven worden naar huis) kan. 

Wanneer huiswerk tot frustratie leidt bij kinderen, adviseert de school om  onmiddellijk te stoppen 

en de volgende dag te communiceren met de groepsleerkracht.  

Het huiswerk is beperkt. Zo focussen  groep 1 en 2 op lezen en automatisatie van maaltafels. In de 

middenbouw komt het spellingwoordenpakket erbij. De bovenbouw neemt opdrachten over WO 

thema’s en Frans mee naar huis.  

 

Olivier neemt het voorstel om aansluitend op de schooluren begeleid huiswerk te maken mee naar 

het team en wil mee nadenken over hoe dit kan op school rekening houdend met een aantal 

valkuilen.  

 

9. Quiz  

Een stand van zaken voor de quiz op 3/2/2017: Greet (Olivia, Lars) en Olivier zaten samen om de 

nodige praktische afspraken te maken. De inschrijvingen en prijzen voor de prijzentafel lopen rustig 

binnen.  

Aarzel niet je in te schrijven (voor  28/1/2017 ) via www.jenaplanschoollievengevaert.be/quiz-2017 

Extra prijzen zijn welkom!  

 

10. Varia 

De kinderfuif vindt plaats op 11/3/2017 . De bovenbouw bedenkt het concept (welke kinderen 

welkom op welke uren,…) en doet het voorbereidend, ondersteunend werk onder begeleiding van 

Ina en Loes.  Anton (Babette, Marilou, Oskar) en Maarten (Lena, Stien, Anke) trekken de werkgroep. 

Ouders zijn die avond welkom in een ander lokaal op school, voor een eigen gezellig samenzijn.  

 

 

 

 

 

 

http://www.jenaplanschoollievengevaert.be/quiz-2017


 

Volgende data ouderbouw: 

Woensdag 25/1/2017 

Dinsdag 21/2/2017 

Donderdag 23/3/2017  

Woensdag 3/5/2017  

Dinsdag 13/6/2017   

Donderdag 21/9/2017  

  

 

 

 

 

 Volgende ouderbouwvergadering woensdag 25 januari 2017  

om 20u in de school. Welkom! 

 

 



 

Weefgetouw: 
 
Benodigdheden: 
2 stevige balken hoogte 1m40 
1 dikke plank (onderkant) 
Plexi plaat  
Vijzen platte kop, hout frees, gaatjesmaker,  
dik touw 
 
 

 
Weegschaal 
   
Benodigdheden: 
Waterpas of houten kapstok 
Balk 1m60 
Grote bak of pot 
Cement 
2 emmers 
Gewichtjes (stenen, blokken, balkjes..) 
vijzen 
 
 

 
 
speelauto 
benodigdheden: 
2 houten paletten 
6 plastic zittingen van stoelen 
1 houten balk 50 cm hoog 
2 autosturen 
 
 

 
 
 
 
Speelbuizen 
Benodigdheden: 
Plastic buizen 3 x 350m 
Houten dunne planken 4 x 1m50m en 2x 1m30 
6 kleine plankjes als boven en onderkant 30x30 
 
 

 
 



 

Muziekmuur 
Benodigdheden: 
Pallet (optioneel) 
Xylofoon staafjes 
Potten, pannen 
Wasbord of rekje 
Tonnen , blokjes of emmers 
Plastic buis met ribbels 
 

 
 
 
 
Boombreien 
Resten wol 
Hakers of breiers 

  


