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Aanwezig
Schoolteam: directeur Olivier, juf Nathalie, sportleerkracht Joeri
Ouders: voorzitter Sven (Ides en Wies), penningmeester Maarten (Lena, Stien, Anke), Brigitta 
(Floris, Ana), Anne (Martha, Dora), Nele (Mila en Amalia) verslaggever Kristin (Mona en Lennert).

Verontschuldigd
Katrien (Gus, Jack) en Laurence (Kobe, Lotte, Lars)

WG = werkgroep
OB = ouderbouw

Goedkeuring vorig verslag: 
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.

Voorzitter gezocht!
De ouderbouw is dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter. Onze huidige voorzitter Sven is in 
september opnieuw beginnen studeren en heeft het te druk. Olivier stelt voor dat hij voorlopig de 
vergaderingen leidt. Kandidaat-voorzitters kunnen contact opnemen met Sven, Olivier, of mailen 
naar ouderraad@leefschoolmortsel.be. 
Taken voorzitter: elke maand de ouderbouwvergadering voorzitten, de agenda van de 
vergaderingen opstellen, de ouders bij de schoolwerking betrekken... 
Applaus en dank voor Sven, hij heeft dat allemaal fantastisch gedaan!
 
Herfstwandeling met ouders, kinderen en team
Op zondag 8 november gaan we samen wandelen in de natuur, om elkaar beter te leren kennen. 
Iedereen is welkom: schoolteam en alle ouders en kinderen. Mogelijke plekken zijn: de Kesselse 
heide, langs de Nete in Lier, natuurgebieden in Duffel of Rumst... Wie kent er mooie wandelingen, 
die ook geschikt zijn voor kleine kinderen en buggy's? Mail naar: 
ouderraad@leefschoolmortsel.be.

Hulpactie voor de vluchtelingen
Meerdere ouders stelden voor om een actie op te zetten rond de vluchtelingencrisis. De school 
start een project met hulp van fotojournaliste Ans Brys (zus van Dries, papa Otto, hier op school). 
Zij volgde een groep Syrische vluchtelingen op hun tocht naar Europa. Hierover zal zij in de 
klassen komen vertellen, uiteraard aangepast aan de leefwereld van de kinderen. Op 20 
november is er een expo in de school, met hapjes en drank. De opbrengsten gaan naar 
vluchtelingenwerk Vlaanderen. (www.vluchtelingenwerk.be).



Nieuwe sportactiviteiten vervangen het schoolzwemmen
Vanaf januari 2016 valt het tweewekelijkse schoolzwemmen weg, omdat zwembad Den Bessem 
sluit. Elders gaan zwemmen blijkt te duur (vooral vervoer) en te omslachtig.
De vrijgekomen uren wil de school invullen met sport en beweging, bijvoorbeeld een bosspel, 
badminton, joggen, yoga, een eenmalige uitstap naar het zwembad van Lier... Ouders en 
grootouders zijn welkom voor extra begeleiding. Brigitta stelt dat we misschien kunnen 
samenwerken met (sport)verenigingen. Bijvoorbeeld voor een initiatie boogschieten, 
ropeskipping, badminton, baseball... Wie heeft er ideeën of connecties? De sportactiviteiten zijn 
voorzien voor de hele lagere school (102 kinderen) en de kleuters (32 kinderen), tweewekelijks op 
dinsdagnamiddag, maar ook een andere dag is mogelijk. In 2018 gaat het nieuwe zwembad in 
Mortsel open, dan kunnen we opnieuw zwemmen.

Nieuw logo, huisstijl en website
We hebben bijna een nieuw logo voor de school! Een ouderteam diende een voorstel voor een 
logo in. Ook de website wordt aangepast, helemaal in de huisstijl van het nieuwe logo. Tom en 
Sandy (Noah en Eva) waren zo vriendelijk dit op zich te nemen. De nieuwe site bevat praktische 
info, maar wordt ook een levendig gebeuren, met foto's en filmpjes. Nele stelt voor om eventueel 
per klas een verantwoordelijke mama of papa aan te duiden. Ook de Facebookpagina van de 
school zal gesynchroniseerd worden met de site, zodat niemand iets hoeft te missen.

Ouderbouw helpt de schoolreizen te financieren
Uitstappen zijn leerrijk en verruimen de blik van de kinderen. Maar met de maximumfactuur is het 
budget erg beperkt. De ouderraad wil daarom financieel bijspringen in de kosten van uitstappen, 
namelijk vervoer en inkom. De ouderbouw voorziet 200 euro per groep (van groep 1 tot groep 6), 
of 400 euro voor elke bouw. De kleuters krijgen eveneens 200 euro per groep. Ter info: het geld 
van de ouderbouw komt van de opbrengsten van de fuif, de kaas- en bieravond, de kerstmarkt.
De middenbouw plant een eerste uitstap naar museum Schedelhof in Herentals, met skeletten 
van vogels, zoogdieren en reptielen. De uitstap kadert in het WO-thema 'dieren'.
 
Kinderen hebben water en zuurstof nodig
Sommige ouders zijn bezorgd dat de kinderen te weinig drinken op school. Drinkbussen komen 
soms vol mee terug naar huis. De school gaat bekijken hoe de juffen en de meesters dit kunnen 
opvolgen, bijvoorbeeld door een vast drinkmoment te voorzien waarop alle kinderen van de klas 
drinken. Ook wordt er opgemerkt dat de klassen best op vaste tijdstippen verlucht kunnen 
worden. Zuurstof is immers nodig om je goed te kunnen concentreren.

De piano wordt gestemd.
Mi Fa Sol! Olivier wil graag de piano van de Billie laten stemmen. Greet, mama van Olivia, is al een 
keertje komen kijken en gaf informatie over mogelijke stemmers mee. Olé!

Jenaplaninfo Olivier
Schooltraject - teamtraject
Het ganse schoolteam volgt dit jaar en volgend schooljaar een navorming in samenwerking met de 
Nederlands Jenaplan Vereniging. Dit schooljaar staan er 5 opleidingsmomenten gepland.
Onderwerpen : Teamontwikkeling, Schoolconcept uitwerken, kindvisie, werken in de stamgroep…



Zorg
De school verspreidt komende week opnieuw de info brochure over de zorg op school. Hierin staat 
uitleg over het zorgcontinuüm, alsook de contactgegevens om het zorgteam te bereiken. 
Blijf nooit met een vraag of onduidelijkheden zitten. Spreek het zorgteam aan, spreek Olivier aan of 
mail ze.
Zorgteam : Nele, Patrick en Olivier
zorgteam.jlg@gmail.com
olivier.somers@mortsel.be

Grootouders en kerstmarkt
De school besliste om dit jaar geen grootouderfeest te organiseren. We maken een combinatie met 
de kerstmarkt. Bij de voorbereidingen van de kerstmarkt vragen we vooral de hulp van grootouders. 

Volgende vergadering
Donderdag 12 november 2015 om 20u. op school!

Tot snel!
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