
 

 

Verslag Ouderbouwvergadering 
dinsdag 21 februari 2017 

  
Aanwezigen : Joeri (team), Olivier (team), Bert (Roos, Daan), Pascal (Matisse), Sandy (Eva, Noah), 

Stephanie (Miro, Dorothée), Nele (Mila, Amelia), Isabelle (Matisse), Juana (Lisa), Kevin (Amon, Ezra), 

Laurence (Lotte, Kobe, Lars), Hilde– voorzitter (Marius, Kamil), Maarten – verslag (Stien, Anke, Lena) 

 

Agenda: 

1. Opvolging vorig verslag: jeugdboekenkrant 

2. Opvolging vorig verslag: sportsnack 

3. Evaluatie grootouderfeest  

4. Activiteiten op school na de lesuren 

5. Schoolfeest  

6. Volgende ouderbouw – verkiezing voorzitter(s)   

7. Ouderparticipatie 

8. Varia 

 

Verslag: 

1. Jeugdboekenkrant 

Er werd een krantje gemaakt over de jeugdboekenmaand. Het is leuk om als ouder te zien 

wat er zoal gebeurd is. Suggestie om misschien 2 maal per jaar een krantje te maken? En 

eventueel zou de bovenbouw mee de opmaak kunnen doen.  

 

2. Sportsnack 

Er was en is nog steeds veel enthousiasme over de sportsnack. Suggestie om een sportsnack 
met de kinderen en hun ouders te doen: “sportsnack special”. 

 
3. Evaluatie grootouderfeest  

• Was positief voor het team. De plek en het weer zaten goed mee, en de activiteiten 
waren eenvoudig en leuk. Sociale controle van onder andere bovenbouw was heel 
effectief zodat daarvoor geen ouders nodig waren. Voor koffie en thee waren er meer 
ouders (5-tal) dan nodig (2-3). 

• Verzoek van de grootouders om ook iets anders te drinken dan koffie en thee.  

• Mooi samen afgesloten. Iedereen moest afmelden voor het vertrek, wat goed gelukt is 
(met hulp van het chocolade ei). 

• Tijdstip: een vrijdag is zeker goed en de zomerbar moet vrij zijn. Vlak voor de vakantie is 
voor sommigen wat ongelegen. 

 
4. Activiteiten op school na de lesuren 

Vraag van enkele ouders: Zouden er op school extra activiteiten georganiseerd kunnen 
worden? Bvb extra lessen Frans na de schooltijd. Gegeven door leerkrachten, ouders of 
externen, al dan niet tegen betaling.  
Voorbeelden die we hadden: Coderdojo was een succes (gratis). Sportsnack ook, dit wordt 
georganiseerd door SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) die subsidiëren en verzekeren voor 
de activiteiten.  



 

 

Er zijn veel mogelijkheden, maar het moet dan goed afgesproken worden. De school kan dat 
momenteel niet organiseren.  
In de praktijk is het niet zo eenvoudig, maar niet onhaalbaar. Concreet zou de “lesgever” dan 
een deel van de school huren? Of de ouderraad als vzw? De school kan/mag geen 
vrijwilligersvergoeding betalen. 
Misschien kan er iets aangeboden worden als dienstverlening vanuit de Billie-werking. 
Is er een samenwerking met muziekschool mogelijk?  
 
Uit te zoeken: 

• Hoe gebeurt het op andere scholen? Sandy en Laurence 

• Wat zijn voorwaarden voor een vzw voor de ouderraad? Nele 

• Gebruik van gebouwen en samenwerking met academie? Olivier 
 
We moeten eerst het kader bepalen en dan vragen om “lesgevers”.  
 

 
5. Schoolfeest: “De vergeten boshut” – 20 mei 

Het toonmoment is ongeveer 14u15-15u30, dan zijn er vrijblijvend workshops. 
De voorbereidingen zijn aan de gang en iedereen kreeg een strookje voor de inschrijvingen. 
We vragen ieders hulp voor het maken van de tapas en om 1 of 2 uur te helpen tijdens het 
feest. Inschrijven kan online of op deze links: 

• Inschrijven eten 

• Tapas maken 

• Helpende handen 
 
Suggestie: “spreek ook eens met ouders die je nog niet kent”. Zo worden de nieuwe ouders 
ook betrokken.  
Enkele vragen:  

• Is er een mogelijkheid dat bvb bovenbouwers iets doen met enkele jonge kinderen, zodat 
die ouders even kunnen praten? 

• Kan er een “rustige” locatie of workshop zijn voor de kinderen die daar nood aan 
hebben? 

 
 

6. Volgende ouderbouw: verkiezing voorzitter(s) 13 juni. 

Volgende ouderbouw is de laatste van het schooljaar, en dus wordt er opnieuw een 
voorzitter of kernteam gekozen voor de ouderraad. De taak van de voorzitter(s) is om de 
vragen van ouders te verzamelen, de ouderraden zelf (voorbereiden, leiden en verslag 
brengen) en de verschillende werkgroepen opvolgen.   
De beslissingen binnen de ouderraad worden genomen op de maandelijkse vergaderingen. 
 
Dit schooljaar was er niet 1 voorzitter, maar een kernteam van 6 personen (*). Dit kernteam 
(of een deel ervan) is ook kandidaat om deze rol volgend jaar terug op te nemen, maar 
andere voorzitters of teams mogen zich natuurlijk ook kandidaat stellen. Het huidige team zal 
nog apart mailen en op de openingskring een oproep doen. Er wordt geopperd om altijd voor 
een groep te kiezen in plaats van 1 voorzitter, maar als het werk gedaan wordt, is het ook 
goed als er 1 voorzitter is. 
 
Ook de penningmeester van de ouderraad is een functie die verkozen wordt. Momenteel is 
dat Maarten Leus (Lena, Stien, Anke). Ook hier zijn eventuele kandidaten welkom. Maarten is 
terug kandidaat. 

http://www.jenaplanschoollievengevaert.be/node/12781/register
http://www.leefschoolmortsel.be/node/12782/register?_ga=2.11384051.67743539.1493838651-1177801706.1493030543
http://doodle.com/poll/g9n347a4rry8ns4w


 

 

 
Voor vragen of om je kandidaat te stellen, kan je mailen naar 
ouderbouw@jenaplanschoollievengevaert.be. 
 

* Het kernteam dit schooljaar is: 
Greet Compeers (Babette, Marilou, Oscar) 
Greet Steeman (Olivia, Lars) 
Hilde Vanlommel (Marius, Kamil) 
Katrien De Wachter (Jack, Gus) 
Maarten Leus (Lena, Stien, Anke) 
Sven Van Baarle (Ides, Wies) 

 
 

7. Ouderparticipatie 

Op onze school is het leuk dat de ouders een actieve rol mogen en kunnen spelen bij de 

activiteiten. Anderzijds wordt de betrokkenheid ook verwacht, door bvb al eens te helpen op 

een feest.  

Vooral voor nieuwe ouders is het moeilijker om andere ouders te leren kennen. Het Meter-

Peterschap (dat een ouder die al op school zit zelf de nieuwe ouders gaat opzoeken), is heel 

waardevol als het goed werkt. Stephanie wil dit wel verder trekken. 

Ook helpt het zeker om eens “nieuwe“ ouders aan te spreken, bvb op het schoolfeest. Zo 
worden deze nieuwe ouders ook betrokken.  
 

8. Varia 

a. Zwembad Mortsel gaat open sept 2018, maar zal niet meer gratis zijn. Daartegen zou het 

goed zijn om enkele zwemouders te zoeken. Het is belangrijk dat kinderen die buiten 

school niet leren zwemmen, dat tijdens het zwemmen op school kunnen leren. 

b. Vieren van de “overgang” was voorzien op 29/6 voor de oudste kleuters en 30/6 voor het 
6e leerjaar (bovenbouw heeft uitstap op 22-23/6). Het zou jammer zijn als er veel ouders 
niet kunnen op een donderdag (29/6), dus dat wordt nog herbekeken. 

c. Budget voor de stripkast (tweedehands) goedgekeurd voor 150€. In sommige 
containerparken zijn er gratis boekencontainers. 

d. Suggestie voor inrichting speelplaats? Ouderbouw kan budget vrijmaken als er een 
concreet voorstel is. 

 
 

Volgende ouderbouwvergadering: di 13 juni om 20u in de school. Welkom! 

mailto:ouderbouw@jenaplanschoollievengevaert.be

