
 

Verslag 
ouderbouwvergadering 

donderdag 9 juni  2016 
 

Aanwezigen :  
Olivier (team), Chris (team), Maarten (Anke, Lena, Stien), Greet (Olivia ,Lars), Katrien (Jack, Gus),  
Geertrui (Daan, Roos), Brigitta (Anna, Floris) , Laurence (Lotte, Kobe, Lars), Marijke (Ezra), Tom 
(Noah, Eva ), Lia (Mattia), Stephanie (Dorothee, Miro) 
 
 
Agenda: 
- evaluatie schoolfeest 
- schoolfuif 25/6 
- schoolteam: belangrijke data einde schooljaar en nieuwe schooljaar, podium en teamtraject 
- schoolraad: taalweek tijden zomervakantie 
- idee: speelplaats, fruit op woensdag 
- volgend schooljaar: quiz? kinderfuif? 
- samenstelling werkgroepen en stuurgroep/voorzitter 
- Tom: coderdojo 
- varia 
 
 
1. Evaluatie schoolfeest 
De aanwezigen tijdens de ouderbouw bevestigen het geslaagde schoolfeest. Een pluim op de hoed 
van het team voor de fijnzinnige optredens waarbij er aandacht was voor de wensen van de kinderen 
(dans/theater/muziek/knutselen)! 
 Mogelijke verbeteringen bij het toffe concept met doorschuifsysteem:  
- maar 3 keer optredens ipv 4, de laatste was teveel gevraagd van de kinderen, zeker voor de jongste 
kleutergroep 
- jammer dat het team niet volledig samen op het podium stond zoals vorig jaar 
Groot pluspunt van dit concept is dat de samenhorigheid over de groepen heen en de zorgzaamheid 
voor elkaar wordt bevorderd. 
 
Olivier geeft aan dat het team dezelfde evaluatie maakte als de ouderbouw. Het team merkte dat er 
aansluiting was binnen de groepen die per sterrenbeeld werden samengesteld. Chris vertelt dat het 
fijn was om de taken binnen het team te verdelen. Zeker voor herhaling vatbaar.Tijdens de 
voorbereiding voor het schoolfeest is er veel geknutseld en de repetitiemomenten waren meer 
gebundeld naar het einde van de voorbereidingsperiode. 
 
Ook de tapas waren een succes en voor herhaling vatbaar. De bediening van de tapas ging vlot, het 
aanbod was afwisselend en lekker! Er werd ongeveer 2600€ winst gemaakt. Dank aan de werkgroep 
schoolfeest voor de organisatie! 
Mogelijke verbeteringen bij het tapas concept:  
- kaartjes met naam van de tapa kwamen moeizaam of niet bij de juiste schotel. Misschien kan dit 
volgende keer door de maker zelf gedaan worden. 
-er waren uiteindelijk teveel tapas. Beter teveel dan te weinig. Het blijft een uitdaging om vraag en 
aanbod goed op elkaar af te stemmen. 



 

-een ander tapasbuffet voor de kinderen (gescheiden van de volwassenen) aanbieden 
-suggestie om elk jaar af te wisselen tussen tapas, spaghetti en barbeque. Voordeel van het 
tapasconcept tov spaghetti en barbeque is dat het meeste werk op voorhand kan gebeuren 
 
Andere mogelijke verbeteringen voor de komende jaren: 

- Ijskraam voorzien van een extra tafel en extra helpende handen tijdens het eerste uur na de 
optredens 

- Er was te weinig sap aangekocht 
- Op de drankkaarten vermelden dat deze terug kunnen ingeruild worden op het einde van het 

schoolfeest 
 
De ijsblok-attractie werd gewonnen door Joeri (Zoë, Remko). 
 
2. Schoolfuif: 25 juni 
Aangezien het dit jaar moeilijk was om een schoolfuif te organiseren nam Amelie (Ides en Wies) 
initiatief om de school te betrekken bij de fuif van DE studio op Mechelseplein in Antwerpen op 25 
juni 2016. Deze fuif opent het feest in het kader van de Mechelsepleinfeesten. Start 21 u, einde 
02.00 u De normale inkom is 12 euro (incl cocktail).  Inkom voor de school is 5 euro en deze 
opbrengst gaat naar de school.  Er is geen voorverkoop van tickets. Dj’s, setting, bar zijn 
verantwoordelijkheid van DE studio. Opbrengst van de bar is ook voor DE studio.   
 
Er wordt nog afgetoetst bij Amelie hoe ouders zich kenbaar maken als ouders van de school. 
Misschien kan er nog wat reclame gemaakt worden?  
 
3. Schoolteam: belangrijke data einde schooljaar en nieuwe schooljaar 
Het schoolteam geeft volgende belangrijke data mee voor het einde van dit schooljaar en voor het 
komende schooljaar: 
- 23-24/6 tweedaagse van de bovenbouw 
- 24/6  om 15 u afsluitkring in functie van de bruine beren met aansluitende receptie voor alle ouders 
om te bedanken voor het schooljaar 
- donderdag 30/6 om  11.45 u afsluitkring in functie van groep 6. Daarna gezamelijke picknick in de 
speeltuin. Dit wordt mee gedragen door de ouders. Er wordt een oproep gedaan om dit meer 
kenbaar te maken bij de (nieuwe) ouders. Iedereen welkom om samen te picknicken in de speeltuin 
die dag! Het schooljaar eindigt op de middag.  
- In de laatste week van augustus is er inloopmoment voor de nieuwe jongste kleuters  
- donderdag 1/9 eerste schooldag 
- maandag 5/9 eerste algemene infoavond  
- 21, 22, 23 /9 bosklassen voor onder-, midden- bovenbouw.  
- 30/9 pedagogische studiedag (alle Vlaamse Jenplanscholen komen op bezoek op onze school) 
- 5/10 facultatieve verlofdag 
- Sintfeest ntb 
- 22/12 kerstmarkt 
- 1/5/2017 communiefeest 
- 24/5/2017 facultatieve verlofdag 
- 6/6 /2017 facultatieve verlofdag 
 
Aanvullingen bij de data:  
-De bosklassen vinden dit jaar in september plaats. De bosklassen worden georganiseerd om de 
groepsdynamiek te boverderen. Uit ervaring blijkt dat het begin van het schooljaar optimaler is om 
dit te bekomen. Er werd een optie genomen op de lokalen van de zeescouts op linkeroever. Mogelijk 
kunnen de kinderen met de fiets vertrekken en de bagage door ouders laten brengen.  
Alle bouwen gaan 3 dagen op bosklassen. De lengte van de bosklassen is verkort omdat het team 



 

aangaf dat een week te lang is qua intensiteit voor de groepen en moeilijk organiseerbaar voor de 
eigen huiselijke situaties.  
Olivier spreekt volgende week met Aurora en Sari over het koken op de bosklassen. 
Uit de ouderbouw blijkt dat er een aantal frustraties zijn bij ouders over hoe wordt beslist welke 
ouders mee op bosklassen gaan. Wat is de procedure?  
 
Hierbij een oproep voor tips voor de locatie van de bosklassen niet te ver van de school. De 
voorwaarde is dat er 110 mensen kunnen overnachten. Tips welkom! 
 
- Het idee wordt geopperd om voor alle kleuters een inloop moment te voorzien. Dit werkt mogelijk 
stress weg, spanningsverlagend, bij de kleuters in de laatste week van augustus.  
 
-Grootoudersfeest is ntb. Het is niet haalbaar om dit elk jaar uitgebreid te organiseren. Er worden 
een aantal ideeën omtrent het grootouderfeest geformuleerd.  
 

4. Podium:  
De groep “water” heeft het podium voor het schoolfeest gebruikt en het podium heeft het begeven. 
Meester Donald tekent een plan voor een nieuw podium en zal ouders aanspreken om in de zomer 
te helpen timmeren. Dank u meester Donald! 
Olivier stelt voor dat de kostprijs (maximum 1000 €) voor 50% door de school en voor 50% door de 
ouderbouw wordt gedragen. De ouderbouw vindt het vanzelfsprekend dat de ze kan bijdragen in de 
behoeften van de school en gaat akkoord.  
Het nieuwe podium komt aan de laatste pilaar van het afdak, dichtbij het treintje.  
Een nieuw podium in hardhout is een aanwinst voor de speelplaats.  
Olivier geeft nog mee dat de klimboom op de speelplaats is goedgekeurd door de stad Mortsel qua 
veiligheid. 
 

5. Financiën  
Dit jaar  is er tov begin van het scholjaar 100 €winst gemaakt. De opbrengst van de fuif is hier nog 
niet bijgerekend.  
Er is dit jaar 250 € aan elke groep gegeven om de uitstappen financieel te ondersteunen. De 
ouderbouw wil dit volgend schooljaar graag opnieuw doen.  
 

 
6. Teamtraject:  
Chris vertelt dat het team opnieuw heeft samengezeten met Jaap Meijer (directeur NL 
Jenaplanvereniging) afgelopen week. Het team wil graag een gezamelijke Jenaplanvisie uitdragen 
naar de buitenwereld.  
Tijdens het afgelopen teamtraject werden er een aantal oefeningen gedaan:  
- het team krijgt een beschrijving van een gevoel van een kind in een groep en wordt gevraagd te 
formuleren: hoe willen wij hier op reageren vanuit onze visie. De visie van het team is eerst en vooral 
vertrouwen geven aan het kind, perspectief geven en ruimte bieden.  
- het team vraagt zich af waar elk ider anders in is binnen het team, wat de eigen bijdrage is binnen 
het team en gaat hierover in gesprek met elkaar.  
Het team blijft heel enthousiast over dit werkproces. Bij aanvang van het teamtraject werd als 
zwakte geformuleerd dat het team meer naar buiten kan komen met de eigen visie. Er wordt nu 
gewerkt aan de lijn van kleuter- tot bovenbouw. Dit gaat van praktische zaken (bv dezelfde kleur 
voor de dagen van de week) tot de visie (mentaal de neuzen in dezelfde richting zetten).  
 
De oefeningen die het team krijgt aangeboden, nemen ze mee naar de groepen in de kring .  
De volgende 5 teamtraject momenten staan op de agenda voor volgend schooljaar.  



 

 
In de ouderbouw wordt de vraag gesteld om meer algemene info over de denkprocessen van het 
team (bv visie over stokken in je kastje verzamelen, bij je kindje in de klas blijven zitten, 
zelfredzaamheid van de kinderen,...) te communiceren aan de ouders. De afsluit- en openingskring 
zijn geschikt om inhoudelijke informatie mee te geven aan de ouders. Hoe meer informatie de 
ouders krijgen, hoe meer gerealiseerd kan worden.  
 
 Een idee van Stephanie (Miro, Dorothée) ivm het oudercontact: het kan interessant zijn om de 
principes van Jenaplanonderwijs , eigen aan onze school, op een oudercontact te overlopen. 
 

7. Schoolraad: zomervakantie taalweek 
De stad morstel organiseert ism Karel de Grote Hogeschool  een taalweek voor anderstalige 
kinderen. De inschrijvingsformulieren worden door Olivier doelgericht uitgedeeld.  
 Ina, Jo (Elias, Anna)  en Olivier gingen  naardde  schoolraad. Het verslag staat op de webiste van de 
school: jenaplanschoollievengevaert.be 
 
 

8. Speelplaats  
 

 
 
Stephanie (Miro, Dorothée) oppert om een gelijkaardige tekst (gedicht) op een muur van de 
speelplaats te schilderen. Zo wordt de visie van de school aanschouwelijk gemaakt. Misschien kan er 
een schooleigen tekst opgesteld worden? Olivier legt dit voor aan het team.  
 
 

9. Fruit op woensdag: evaluatie 
Stephanie en Brigitta duiden dat de werking van de fruitouders goed loopt momenteel. Even het 
kader scheppen: de leverancier “Biohofke” van vorig schooljaar wilde de levering niet meer doen 
omwille van de moeilijke leveringsdag: woensdag is de marktdag in Mortsel. Biohofke was prima qua 
prijskwaliteit.  

Er werd een Tutti Frutti project gestart met subsidies van de Vlaamse Overheid (4€/kind/jaar). 
Hiervoor moest er beroep gedaan owrden op een dichtbijzijnde leverancier en konden er geen 
groenten meer aantekocht worden. Er was ontvredenheid over de groote van de orties fruit bij de 
nieuwe leverancier en de leverlingen verliepen moeizaam.  
 
De ouderbouw vindt biologisch fruit gezamelijk aanbieden op school nog steeds waardevol. 
Woensdag blijft de beste dag om dit te organiseren omwille van de beschikbaarheid van de 
fuitouders.  



 

Momenteel zijn er 4 mensen die wekelijks fruitmama zijn.  
Hierbij een warme oproep voor extra fuitouders die volgend schooljaar op woensdagochtend mee 
fruit willen snijden! Er wordt aan “Biohofke” gevraagd om op dinsdag te leveren. Het fruit kan 1 
nacht op school bewaard worden.  
Ook een warme oproep naar een  coördinator en helpende handen voor soep in de 
wintermaanden. Er is vraag naar 1x soep / maand in de wintermaanden. De fuitouders nemen deze 
taak niet meer op. Extra handen zijn nodig mochten we dit willen verder zetten.  
 
 

10. Werkgroepen, stuurgroep/voorzitter 
Op devolgende teamvergadering van de school wordt er over werkgroepen 2016-2017 gepraat.  
Tijdens de laatste ouderbouw op 23 juni wordt een jaarschema gecommuniceerd met daarop voor 
welke werkgroepen er volgend jaar sturing en helpende handen nodig zijn. 
 Maarten (Anke, Lena, Stien) stelt dat we best al een oproep doen voor de laatste ouderbouw om te 
polsen welke ouders zich voor welke werkgroep willen engageren.  
Het team adviseert om de werking van de stuugroep aan te houden.  
 

11. Kinderfuif / quiz 
Er wordt een datum geprikt voor de 2de editie van de schoolquiz: vrijdag 3 februari om 20 u in de 
turnzaal !  
 
Greet C (Oscar, Marilou, Babette) stelt voor om volgend schooljaar een kinderfuif te organiseren. Wie 
wil dit mee organiseren? De fuif is alleen voor de kinderen maar er wordt parallel een oudercafé 
georganiseerd.  
 

12. Coderdojo: 
Coderdojo is een manier om kinderen spelenderwijze in contact te brengen met programmeren, 
robots, 3D printing,...  
Tom (Noah, Eva) wil dit graag volgend schooljaar aanbieden aan de lagere school.  
De ouderbouw is enthousiast! De sessie van de digitale wolven in de middenbouw was onlangs een 
succes.  
Een sessie Coderdojo duurt 3 uur, er is supervisie van ouders nodig, iedereen brengt zelf zijn laptop 
mee.  Dit zou een paar keer per jaar op woensdagnamiddag of zondag kunnen.  
Tom wil dit sturen en uitdenken. Laurence suggereert om Freek (Simon) aan te spreken.  
Wordt vervolgd! 
 

13. Varia 
Geertrui (Daan, Roos) sugereert om Circus Piccolini aan te bieden als naschoolse activiteit. 
 
In de kleuterbouw werd door een aantal ouders een doodle ingevuld voor de aanwezigheid van de 
kleuters in de Billie in de zomervakantie. Zo krijgen ouders een overzicht van welke vriendjes uit de 
klas op welke dag in de Billie aanwezig zijn. Wie deze doodle graag ontvangt, kan een mailtje sturen 
aan greet@arsaranea.be (Greet, mama Olivia en Lars) en ontvangt de link naar de doodle.  
 
Stephanie (Miro, Dorothée) vraagt of er al zicht is op welke teamleden volgend schooljaar in welke 
bouwstan.  Olivier duidt dat hier pas in de week van 22/6 duidelijkheid over kan zijn omdat er nog 
nog onbekende factoren zijn. Olivier duidt welke leerkrachten vastbenoemd, TADD en tijdelijk zijn. 
(zie verslag vorige ouderbouw) 
 
Stephanie vraagt naar de  visie van de school op tv kijken. Er is een bezorgdheid  over films kijken 
tijdens het middageten wanneer het buiten regent. Olivier neemt deze vraag mee naar het team.  

mailto:greet@arsaranea.be


 

 
Marijke (Ezra) vraagt om de namen/gezichten van de stuurgroep meer zichtbaarheid te geven. Olivier 
adviseert om de gele panelen, ad valavas te gebruiken voor foto’s. Er wordt gesuggereerd dat ook de 
stuurgroep van de ouderbouw het woord kan nemen in de openings- en afsluitkring.  
 
 

 
 
 
 
 

 Laatste ouderbouwvergadering : donderdag 23 juni om 20u in de school met 
afsluitende receptie. Welkom!  


