
  

Verslag ouderraad 20 september 2016 
Aanwezig:  
juf Hilde, juf Chris, juf Tania, juf Sofie, juf Shari, juf Jolien 

Kurt, Klaas, Elke, Christine, Alexandra, Gert, Evi, Sofie, Joni, Veronique, Marjolein  

1. Verwelkoming nieuwe leden

Nieuwe voorzitter Iedereen is akkoord met de nieuwe voorzitter: Klaas.  
Klaas en Kurt vormen samen het nieuwe voorzittersduo van de 
ouderraad. 

Verwelkoming nieuwe 
leden

We verwelkomen 5 nieuwe leden: Gert, Evi, Sofie, Joni, Veronique

2. Informatiedoorstroming vanwege Lokaal Bestuurscomité De Ranken en Schoolraad

Schoolraad Afgevaardigden van de ouderraad: Klaas, Marjolein, Bart en Kris. 

Leerlingenaantal Het leerlingenaantal op 1 september, vergeleken met vorig 
schooljaar:  

2016-2017:                                       2015-2016:  
Kleuters SJB: 121                             Kleuters SJB KLS: 130 
Kleuters Pius X: 46                           Kleuters Pius X: 54 
Lagere school SJB: 111                    Lagere school SJB LS: 105 
Lagere school VDS: 184                   Lagere school VDS: 179 
Totaal Lagere school: 295                Totaal Lagere school: 284 
TOTAAL: 462                                   TOTAAL: 468

3. Mededelingen van de directie

3e leerjaar Op termijn komt het 3e leerjaar terug naar vestiging SJB. 

Verbouwingswerken Powerpoint met foto’s over de werken.  

Na de vergadering is er een kans om de verschillende nieuwe 
klassen te gaan bekijken.  
Op termijn kunnen er nog 7 lokalen bijkomen, zoals die van juf 
Shari (boven de bestaande klassen). 

Bouwdossier Pius X Lopend bouwdossier: binnen 2 jaar zou er een nieuwe school 
komen. Het bestaande gebouw wordt afgebroken en op de parking 
komt een gebouw met 2 verdiepingen. 

Muziek-clip 11-11-11 Samenwerking ‘Levende Muziek’ en Abimo.  
Officieel bekendmaking op maandag 26 september ’16.  
Campagne 11-11-11 over gezondheidszorg.  
11-11-11 wilt zorgen voor betere, betaalbare gezondheidszorg over 
de hele wereld. 



Schoolfeest Oorspronkelijk gepland op zaterdag 13 mei, maar op zondag 14  
mei is het vormsel voor de leerlingen van het 6e leerjaar.  
Opties: zaterdag 29 april? Of zaterdag 20 mei?  
Beide data zijn moeilijk, owv lang weekend of boerderijklassen van 
het 3e leerjaar.  
Er is geen duidelijke voorkeursdatum. 

Kick-of Kiva Project om pesten te voorkomen op school.  
Dinsdag 4 oktober om 19u30 infoavond (turnzaal VDS).  
Rol van de ouders in het verhaal mee te geven, rol van de 
leerkrachten aan te geven, hoe de kinderen worden aangepakt.  
Hier werd een bijscholing van gevolgd van 4 dagen. 

3. Mededelingen van de directie

4. Werkgroepen en andere activiteiten

Kerstknutsel Wanneer: zaterdag 17 december 

Woordje uitleg: knutselnamiddag voor de hele school. Kinderen 
komen van 14u tot 17u komen knutselen rond kerst.  
Veel helpende handen nodig.  
10-tal knutseltafels met vaste begeleider.  

Knutselstock van de school wordt geraadpleegd.  

Interesse: contact opnemen met Veerle.  
Eerste samenkomst waarschijnlijk in de herfstvakantie. 

Paasontbijt Wanneer: maandag 17 april.  

Paasontbijt op Pius X met eitjesraap.  

Info volgt later. 

Quiz Wanneer: vrijdag 10 maart  

Kernteam van 6-tal mensen.  
4x samenkomen: opbouw structuur.  
Volgende vergaderingen worden vragen overlopen.  
Daarna try-out om de quiz te overlopen: discussiepunten? 

Helpende handen zijn welkom voor drank en eten zijn welkom. 

5. Participatie ouders

Zijn er zaken die de ouders belangrijk vinden om samen met de 
school de schouders onder te zetten?  

Suggesties zijn welkom om het er over te hebben op de ouderraad 
en eventueel een werkgroep van op te richten. 



6. Varia

Avondstudie afdeling SJB Onduidelijk waar de opvang juist doorging.  
3 groepen: kleuter, 1e graad, 2e + 3e graad.  
Kleutergroep: in de klas van juf Sofie (bij mooi weer blijven ze 
buiten) 
1e graad: in de klas van meester Dirk  
2e + 3e graad: in de refter 
Tegen het einde van de studie komen ze allemaal naar de refter.  

Kinderen die ‘onbewaakt’ op de parking lopen.  
Soms lopen ze mee met andere ouders, soms is het omdat de 
ouders aan het praten zijn en de kinderen gewoon rondlopen.  
Melden aan de bewaker. Het zijn veel nieuwe bewakers. Zij worden 
hier attent op gemaakt. 

Werkgroep gezonde 
voeding

Veerle wilt wel trekker zijn voor werkgroep gezonde voeding.  
Ook ifv warme maaltijden op school.  
Eten is niet echt afgestemd op kinderen. Sommige traiteurs zijn 
gespecialiseerd in voeding voor scholen.  
Kan het anders?  
Eten wordt geleverd door traiteur Goossens.  
Werkgroep zou wel over meer gaan dan enkel de warme 
maaltijden, meer over gezonde voeding in het algemeen. 

Activiteiten na school Er werd gehoord over Multiskills.  
Dit jaar werd Levende Muziek gecontacteerd voor naschoolse 
activiteiten.  
Directie heeft contact opgenomen met Multiskills. Ze willen dat de 
school zelf leerkrachten levert om dit op zich te nemen, vb leraren 
LO.  
Er moet een opleiding voor gevolgd worden, omdat dit 
verschillende sporten zijn.  
Er wordt gezocht naar iemand extern om dit in de school te trekken. 
Als er ideeën zijn, kunnen deze de volgende ouderraad besproken 
worden.  
Het moet wel betaalbaar blijven. 

7. Volgende vergaderingen ouderraad

dinsdag 22 november 
donderdag 26 januari 
maandag 13 maart 
woensdag 3 mei 
donderdag 8 juni


