
 

Verslag ouderbouwvergadering 
donderdag 23 maart 2017 

  
Aanwezigen :  

Olivier (team), Maarten (Anke, Lena, Stien - voorzitter), Greet (Olivia, Lars - verslag),  Katrien (Jack, 

Gus), Nele (Amelia, Mila), Sandy (Noah, Eva) , Pascal (Matisse), Loes (team) , Laurence (Kobe, Lotte, 

Lars Nuyts) , Stephanie (Dorothee, Miro) 

 

Agenda: 

1. Evaluatie kinderfuif 

2. Evaluatie Schoolfuif 

3. Evaluatie Jeugdboekenmaand 

4. Schoolfeest 

5. Werkgroep inspiratie 

6. Varia 

 

Verslag: 

1. Evaluatie Kinderfuif:  

De kinderfuif werd ervaren als een fijn initiatief. De kinderen waren enthousiast. 

Er was nood aan meer begeleiding (animatie, samen dansen,...) voor de kinderen. Het ging er soms 

wild aan toe.  

De bodega voor de ouders tijdens de kinderfuif had een positieve weerklank bij de ouders.  Dit is een 

fijne manier voor ouders om elkaar (beter) te leren kennen. 

Er werd € 190 winst gemaakt. 

 

Voor een (eventuele) tweede editie onthouden we de bedenkingen van de ouderbouw:  

- meer begeleiding/animatie tijdens de fuif  

- vermelden dat alle kinderen van dezelfde leefeenheid welkom zijn 

- goede gelegenheid om de betrokkenheid van (nieuwe) ouders te verhogen  

 

2. Evaluatie Schoolfuif:  

Er waren veel positieve reacties over de schoolfuif. Er werd tot in de vroege uurtjes gedanst.  

Het concept van eerst een optreden en dan 2 DJ’s werd geapprecieerd. Ook de grote aanwezigheid 

van het schoolteam werd sterk geapprecieerd. 

De locatie (cafetaria van Cantincrode vzw) is voor herhaling vatbaar.De flyer en affiche kunnen 

behouden worden voor volgend schooljaar en kunnen door de stad Mortsel gedrukt worden. 

Er waren heel wat hapjes over. De overschot van de olijven wordt vrijdag (24/3) na de afsluitkring 

verkocht . 

Er waren een 70tal mensen op de schoolfuif. Jammer genoeg waren er weinig nieuwe ouders 

aanwezig. De ouderbouw neemt zich voor om volgend jaar meer ouders persoonlijk uit te nodigen / 

aan te spreken.  

De schoolfuif bracht €113 op.  

 

 



 

3. Evaluatie jeugboekenmaand 

Vrijdag wordt de jeugdboekenmaand afgesloten met het onthullen van het gedicht. 

Alle groepen zingen samen in de afsluitkring het jeugdboekenmaand-lied, ‘iedereen is anders’.  

De kleurenweek werd positief ervaren. De roze dag bracht de meest verscheidene reacties en emoties 

met zich mee.  

Loes (team) vertelt over de dagelijkse werking rond boeken in de klas.  

Het bespreken van stereotype en niet-stereotype gedrag bleek niet evident in elke groep.  

 

Er werd vanuit de school en ouders gereageerd op de poster voor de buitenspeeldag van de stad 

Mortsel waarop een jongen/ridder en meisje/prinses te zien zijn met de uitnodiging om verkleed te 

komen als ridder of prinses. De stad neemt de feedback mee om stil te staan bij het stereotype beeld. 

 

Er komt nog een jeugdboekenkrant met artikels van de verschillende groepen in een oplage van 120 

exemplaren. Het team plant deze volgende week mee te geven aan de kinderen.  

De ouderbouw keurt een budget van circa €100 goed om de krant te drukken.  

 

4. Schoolfeest, zaterdag 20/5  

De werkgroep Schoolfeest startte de voorbereidingen voor de catering op het schoolfeest. Er wordt 

terug gekozen voor tapas. De kinderen krijgen na de paasvakantie een brief mee om in te schrijven 

voor het eten op het schoolfeest en een vraag naar het maken van tapas.  

 

Het team opteert dit jaar voor 1 toonmoment op het schoolfeest. Het doorschuifsysteem van vorig 

schooljaar wordt niet hernomen. Momenteel is de werktitel ‘De vergeten boshut’.  

De kinderen en het team zullen 2 weken intensief werken rond dit thema. Uit de positieve evaluatie 

van vorig schooljaar wordt meegenomen dat de kinderen deugd hebben van de voorbereidingen 

(knutselen, decor bouwen,...). Dit wordt zeker behouden. 

De  groepsoverschrijdende werking bij het vorige schoolfeest werd ook sterk geapprecieerd. 

Het team zal samen een lied zingen! Misschien is er een samenwerking met ouders mogelijk? 

 

5. Werkgroep inspiratie / Ouderparticipatie 

De werkgroep inspiratie (bestaande uit Sophie (Jules), Roel (Marius, Kamiel), Sandy (Noah, Eva)) kwam 

samen en stelde zich de vraag wat het doel is van de werkgroep. In de werkgroep willen ouders graag 

samen nadenken over ideeën/punten die in de ouderbouwvergadering worden aangebracht om 

samen school te maken. Deze werkwijze overlapt met de ouderbouwvergaderingen.  

 

Er wordt besloten om de werkgroep inspiratie te ontbinden en elke ouderbouwvergadering het punt 

“ouderparticipatie” op de agenda te plaatsen. De ouderparticipatie werkt in twee richtingen: zowel 

ouders als het team kunnen met een nieuw idee komen dat op de ouderbouw wordt besproken en 

waarvoor het engagement van de ouders wordt gevraagd.  Dit wordt gecommuniceerd via mail, 

facebook, website, het bord op de speelplaats. Zo springen hopelijk per idee/thema andere ouders 

mee op de kar en groeit de ouderparticipatie op een organische manier.  

 

Het idee wordt geopperd om 1 keer per jaar een extra ouderbouw te organiseren om samen na te 

denken met eventueel een gastspreker. Er wordt nagedacht over een goed moment om dit te 



 

organiseren: direct na school? Zo bereiken we de ouders die nog op de speelplaats staan.   

 

6. Varia 

 

Openings- en afsluitkring: er is waardering bij de ouders (en kinderen) voor het voorstellen van het 

thema door de groepsleerkrachten op maandag in de openingskring. Jammer dat dit niet elke week 

gebeurd.  

Er wordt gesuggereerd om in de afsluitkring een aantal kinderen individueel iets te laten vertellen over 

hun persoonlijke ervaring van de week.  

 

Tuindag op 1 april: Donald (team) organiseert op 1 april tuindag. Alle informatie werd meegedeeld per 

mail. Ook de kinderen zijn deze keer welkom op de tuindag.  

Er zijn nog palletten nodig voor de tuindag.   

De ouderbouw keurt een budget van €350 goed. 

 

Grootoudersfeest: vrijdag 31/3 is er in de namiddag grootoudersfeest. Er wordt volgende week via een 

brief aan de ouders gevraagd om cakes te maken.   

 

Mortsel loopt: de ouderbouw wil graag kinderen én ouders warm maken om deel te nemen aan 

Mortsel loopt op vrijdag 19/5. Wie heeft zin om samen te trainen?   

 

Luizen: ouders vragen om een bericht (briefje) mee te geven als er luizen zijn in de groep. 

 

Sportsnack: Olivier informeert bij Joeri of de sportsnacks nog terugkomen dit schooljaar.  

 
2-daagse van de bovenbouw: Kan de 2-daagse van de bovenbouw mee gedragen worden vanuit de 

ouderbouw? Hierbij een oproep aan de ‘bovenbouwders’ om te participeren in de organisatie.  

 
Nieuwe buitenschoolse opvang: de buitenschoolse opvang wordt vanaf deze zomervakantie enkel in 

de Kubus georganiseerd. Er vallen door het samenvoegen van de 2 locaties 10 plaatsen weg. De 

begeleiders van de Billie vragen aan de ouders om hun ideeën (over het wegvallen van 10 plaatsen, 

het willen behouden van de Billie) door te geven aan de stad. 

 

 

 Volgende ouderbouwvergadering woensdag  3/5 om 20u in de school. 

Welkom! 


