
 

 

Verslag Ouderbouwvergadering 
Dinsdag 17 oktober 2017 

  
Aanwezigen : Sophie (team), Olivier (team), Isabelle (Matisse), Laurence (Lotte, Kobe, Lars), 

Maarten – voorzitter (Anke, Stien), Stefaan – verslag (Lene , Aaron), Anali (Elea), Leen 

(team), Eveline (Leon, Astor), Lenny (Roya, Sofia), Ann (Kamiel), Liesbeth (Jasper), Stephanie 

(Dorothee, Miro), Els (Jack), Ilse (Noor) 

 

Agenda: 

 

1. Verslag vorige vergadering 

2. Evaluatie wandeling  

3. Evaluatie bosklassen 

4. Werkgroep samenleven 

5. Betrokkenheid nieuwe ouders 

6. Propere speelplaats 

7. Hoe kleine kinderen op school houden?  

8. Varia 

 

Verslag: 

 

1. Agenda vorige vergadering: 

 

• Agendapunt voor de jenababbels; Hoe organiseren we de namiddagspeelplaats? 

Olivier geeft het alsnog door. 

• Navraag veiligheid drinkwater; geen probleem, enkel grondwater is niet bruikbaar. 

• Het reinigen van de speelplaats; wordt door de stad opgenomen (Kunnen we in 

tussentijd een bladblazer gebruiken?) 

• Koekenbak (ten voordele van een goed doel); 

Idee om dit te laten doorgaan tijdens de kerstmarkt (Donald kan bakplaten regelen). 

We kunnen ook laten voorbakken door een lokale BuSo-school voor 0.2€/st (Els geeft 

info door). Op die manier kunnen we ze ook bvb per 10 verkopen voor extra 

opbrengst.  

Cliniclowns als goed doel? Laurence kent iemand daar werkt en zal vragen om 

eventueel op school info te komen geven over de organisatie. 

 

2. Evaluatie wandeling 

 

De wandeling werd leuk bevonden, maar er was weinig volk deze editie (+/-15 pers). Het 

blijft wel een interessant initiatief om (nieuwe) ouders samen te brengen. Sommige mensen 



 

 

met kleintjes bleven thuis omdat ze dachten dat de wandeling 7km en dus te lang was. Er 

was nochtans ook een korte versie (3-4 km?). Eventueel volgende wandeling vroeger 

vertrekken omwille van de middagdutjes?  

De vraag werd gesteld om nog een wandeling te organiseren in het voorjaar. Plek waar op 

het einde samen wordt gekomen is het belangrijkste. 

 

3. Evaluatie bosklassen 

 

Veel positieve reacties!  

Goed voor nieuwkomers om zich te integreren. Voor sommigen te veel vrij spel? Programma 

zat nochtans goed vol.  

Het zwemmen was leuk, maar vermoeiend (het wandelen heen en terug). 

Mooie inspanningen van de kinderen (wandelen), haalbaar voor iedereen. 

Ook fijne kookouder-ploeg, positieve commentaren over de keuken. 

Ook het team heeft een fijne bosklassen gehad. 

De spontane bonte avond in plaats van gepland kampvuur was heel erg de moeite. 

Misschien droog hout meenemen of ter plaatse voorzien, om het kampvuur alle kans te 

geven om te slagen. Natuurlijk steeds afhankelijk van het weer op het moment zelf.  

 

4. Werkgroep samenleven 

 

Het samenleven vanuit de 4 kapstokregels blijft een belangrijk aandachtspunt en wordt 

verder gerealiseerd vanuit de werkgroep (maandag 23/10 werkgroepvergadering door het 

team).  

De ‘Jenababbels’ werd opgericht en reeds opgestart om voor de kinderen een platform te 

creëren om aan de verdere uitwerking van de kapstokregels mee te werken. 

Eerste verwezenlijking van de Jenababbel; kandidaten scheidsrechters worden door 

sportleerkracht Joeri opgeleid om onder supervisie van de leerkracht (ook tijdens het 

voetballen zelf) het voetballen te begeleiden. Ze krijgen hiervoor ook de benodigdheden van 

de school.  

 

5. Betrokkenheid nieuwe ouders 

 

‘Peter-meter Caféavond’ in Theatercafé was geslaagd. Nieuwe ouders vonden dit een fijn 

initiatief. Nieuwe ouders voelen zich gehoord en gezien. Initiatieven in het begin van het 

schooljaar worden geapprecieerd (er is niet alleen nood aan initiatieven en ondersteuning in 

het begin van het schooljaar).  

Ook de meters en peters nemen hun taak ernstig en zijn er voor de nieuwe ouders.  

De communicatie van de school wordt ‘zeer actief’ bevonden.  

Het is belangrijk om ook de nodige aandacht te besteden aan de nieuwe ouders die in de 

loop van het schooljaar instappen.  



 

 

Er kan daarom eventueel opnieuw een oudercafé georganiseerd worden (vrijdag na elke 

vakantie?). 

 

Wandeling beoogt ook nieuwe ouders te integreren op de school. 

Daarnaast wordt er gezocht naar een alternatieve activiteit voor de kinderen met als doel 

ook de ouders samen te brengen in plaats van kinderfuif (suggestie : filmavond) 

De betrokkenheid blijkt ook uit de aanwezigheid van nieuwe ouders op de 

ouderbouwvergadering.   

 

6. Kinderen op school houden (afspraken rond de poort) 

 

Dit onderwerp blijft een aandachtspunt voor iedereen (kinderen, school en ouders) 

De school vraagt om zeker ’s morgens de kinderen in de groep af te zetten. ’s Avonds is het 

een gesloten circuit. ’s Morgens gebeurt er door de leerkrachten toezicht aan de poort. 

Aandachtspunt én verantwoordelijkheid voor iedereen!  

Olivier informeert om eventueel een veerpomp te plaatsen op de poort vooraan zodat deze 

automatisch toevalt. 

 

7. VARIA 

 

• Speelplaats: 

o Er was een vraag gestuurd voor touwen voor het parcours. Deze kunnen 
aangekocht worden door de ouderbouw.  

o Er waren ook al andere suggesties: bamboe-bouw-box (om kampen te 
bouwen),  

o verwijderen van de oude verf op de speelplaats en vervangen door nieuwe 
grondtekeningen (voorstel volgt),  

o ontwerp voor een ‘rustige’ plek om de speeltijd door te brengen, zonder te 
veel te raken aan de speel-/loopruimte van de kinderen. Kan als rustige 
plek ook de tuin gebruikt worden? 

 

• Slaapmogelijkheid voor instappers opnieuw bekijken 

Slaapmogelijkheden voor de instappers mogelijk? Heel eenvoudige opstelling (uiteraard ook 

nood aan toezicht) Eventueel in de Billie? Hoewel alle denkpistes in het verleden werden 

afgelegd, wordt de vraag terug gesteld. 

 

• Quiz 2 februari 2018: oproep voor prijzen, af te geven op school. 

 

• Oproep kandidaat voor lokale gemeenschap vanuit de schoolraad. 

Afgevaardigde vanuit de lokale gemeenschap mag geen ouder zijn. 



 

 

Doel van de schoolraad: De schoolraad is een overleg- en inspraakorgaan waarin alle 

participanten van de verschillende scholen deelnemen. Het zorgt ervoor dat alle geledingen 

op de hoogte zijn van elkaar en er worden gezamenlijke agendapunten besproken. 

 

• Verkeerssituatie rond de school 

 

Kunnen de ouders en kinderen gesensibiliseerd worden omtrent verkeer rond de school? 

Er is een groeiende ergernis rond het afzetten van kinderen vlak voor de poort, dubbel 

parkeren. 

Mogelijkheid om een stuk van de straat af te zetten of om tenminste het voetpad af te 

schermen wordt bekeken. Verplaatsbare ‘fluo-figuren’ aankopen?  

Er zijn een paar gevaarlijke punten rond de school, kruispunt aan krantenwinkel en bushalte. 

Ook fiets-o-strade blijft een gevaarlijk punt.  

 

• Wie zit in welke werkgroep?  

 

Er wordt opnieuw een oproep gedaan voor de verschillende werkgroepen voor de 

ouderparticipatie (sommige moeten nog worden ingevuld). Nadien worden de deelnemers 

per werkgroep bekend gemaakt via mail. 

 

•  Communicatie 

 

Whatsapp-groep is geen officieel communicatiemiddel van de school.  

Bij vragen is het aangewezen om directie/leerkracht te contacteren, of via het schoolteam te 

communiceren.  

 

 

 

Volgende ouderraad: maandg 13/11/2017 

 


