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1. Opvolging vorig verslag en intro nieuw werkjaar 
 
Intro: hoe kunnen we gaan voor bredere ouderparticipatie? Heel wat ouders willen helpen, maar 
niet iedereen kan komen, of vindt het fijn om naar een vergadering te komen. Inzetten op vele 
manieren van engagement waarbij elke ouder in zijn kracht komt te staan en het engagement 
aangaat dat past in zijn/haar talenten en in zijn/haar agenda. 
 
We denken verder na over de visie op zorg van de school waarbij de derde pijler is: samen staan 
we sterk, ouders als partners. Van het vorige verslag werd enkel de visie op zorg opnieuw 
aangehaald en het solidariteitsfonds, maar de rest werd goed- noch afgekeurd. Het is dan ook een 
nieuw werkjaar…dus we kijken vooral naar de toekomst. 
 

 
2. Nieuws vanuit Stekelbees 

 
Hebben we bewust voor volgende ouderraad gehouden.  
 

 
  

Aanwezig KS/LS enthousiaste juffen 

OR en ook veel enthousiaste ouders 

DIR een altijd enthousiaste Dirk 

Verontschuldigd KS/LS  

OR zij die een goede reden hadden om er niet te zijn 

Verslag  Caroline (beloofd: volgende keer beter) 

De vergadering samengevat 
- De nieuwe voorzitter (Caroline) en rechterhand (Carmen) willen zich graag inzetten om 

ouderparticipatie te verbreden en nog meer ouders te betrekken in allerelei soorten vormen. Dit 
kan omdat we een stevige ploeg hebben met goed gewortelde werkgroepen. 

- In dit kader vragen we een wensenlijstje van het leerkrachtenteam. 
- De koekjesverkoop komt eraan en we zoeken veel helpers om op 22 oktober ’s avonds de 

dozen per kind klaar te zetten. 
- De klimaatweken komen eraan in oktober met allerlei activiteiten vanuit de school en de ouders. 

Doe uw warme trui aan en kom mee bewust worden dat we onze planeet groener moeten maken.  
- We zoeken nog een trekker voor een werkgroep schoolstraat. 
- En een heleboel varia’s. 
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3. Nieuws uit de school 
 
§ Juf Conny en juf Edwina lieten ons aan de lijve ondervinden hoe de KS en de LS leren een 

klasstartgesprek te doen. Een fijn uitgekiende methode, kan niet anders dan dat onze kinderen 
in de toekomst goede teamgesprekken gaan kunnen voeren. 

§ Twee leerkrachten volgden een 2-daagse opleiding over pro-actieve cirkels en herstelgericht 
werken bij Ligand. 

§ Wat betreft de ouderraad: we moeten blijven waken over diversiteit binnen de ouderraad en 
eens nadenken hoe het nog beter kan. Dit zal ook opgenomen worden op de WG kansen en 
diversiteit.  

§ Op vraag van de ouderraad maakten de leerkrachten en Dirk een wishlist van dingen die de 
school nog beter zouden maken: 
o Grasperk buiten opnieuw aanleggen 
o Speeltoestel op grasperk 
o Extra bewegingsmateriaal voor de turnzaal 
o Zand voor het strand van juf Lindsay 
o Een duurzaam gemaakt spandoek met de gouden regels en mooie duurzame affiches 

met de gouden regels 
o Fietsenstalling 
o Een dakterras voor de leerkrachten 
o Drinkwaterfonteintje 
o Grasmachine  
o Boekenfonds voor de bibbib 
o Industriele vaatwas (zo’n 1500 euro) 
o Mezzanines (4 stuks aan 1000 euro) 
o 2 extra smartboads voor de methode lezen lessen in het 1LS 
o Huur fietscinema voor in de klimaatweken 

 
 

4. Activiteiten ouderraad: overlopen van geplande activiteiten in agenda september-oktober 
 
4.1.  Soep 
 
Hier zijn nog een paar ouders nodig die ’s middags kunnen helpen in de refter tot half 2 met het 
uitdelen van de soep die gemaakt is van biologische groenten 
 
4.2.  Koekjesverkoop 
 
§ Marc N en Geert zijn de trekkers van deze activiteit. Zij maken de briefjes en tellen hoeveel er 

besteld moet worden en doen de bestelling. 
§ Briefjes moeten binnen zijn op woensdag 09/10 zodat bestelling op 11/10 gedaan kan worden. 

Laattijdige bestellingen worden geweigerd.  
§ Levering koekjes op 22/10 (Geert ontvangt bestelling op school), zodat we met veel ouders 

kunnen helpen per klas en per leerling de bestelling klaar te zetten de avond van 22 oktober. 
Er werd gestemd om de koekjes op 6 euro te brengen (ipv 5) en de confituur en wijn niet te 
verhogen. OPGELET: na de ouderraad waren er terechte opmerkingen dat we misschien iets te 
snel waren met deze stemming en dat we moeten opletten met prijsverhogingen zodat we 
inclusief blijven werken en niemand uit de boot valt. 
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4.3.  Klimaatweken (volgende ouderaad meer in detail bespreken) 

 
§ Vanuit de school: sensibilisering o.a. een dag zonder elektriciteit, een veggiedag,…gevolgd 

door het klimaatfeest op 19/10/2019. De drinkbusactie kan door het 6LS gedaan worden. 
Details nog uitwerken. 

§ Vanuit de ouderwerking: 08/10/2019 film ‘Women at war’ om 20:00, 17/10/2019 klimaatmarkt, 
22/10/2019 is er de workshop afvalvrij leven (in feite een lezing). Idee om inkom te vragen, maar 
dan tegelijk een drankje aan te bieden. Er moeten nog flyers rondgedeeld worden. Karen zegt 
ons wanneer en dan verdelen we de straten. 

 
 
5. Voorstelling van de doorlopende werkgroepen en een paar tijdelijke groepen 
 
Enkele ouderraadleden stellen de verschillende werkgroepen op school voor, waar ouders kunnen 
aansluiten: 
§ Werkgroep kansenbevordering en diversiteit 
§ Werkgroep groene juffen 2.0 
 
Nog enkele andere initiatieven: 
§ Kriebelteam zoekt versterking. Luizen al gesignaleerd, dus controle gepland op 25/09/2019in 

de voormiddag. 
§ Soep klaarmaken, koken en bedelen.  
§ Dag van de leerkracht op 7 oktober 2019 wordt uitgewerkt in een klein groepje. 
§ Comedy Night: oproep voor helpende handen (praktische regelingen, sponsors zoeken,…). 
 

 
6. Varia 

 
§ Financieel: er zit nog 3143 euro in de kas. Dat is iets minder dan vorig jaar bij de start van het 

schooljaar. Er zijn nog 7 bomen gekocht via Boom zoekt grond, die moeten nog betaald 
worden. 

§ Mario spreekt een brouwer aan voor het klimaatfeest. 
§ Er is een steuncommittee voor de afgebrande Oude Weverij. Wie wil meewerken is welkom. 

Meer details volgen nog. Op 05/10/2019 wordt er een actiedag gepland. Voor meer info: Marc 
G, Mario, Kate van Stekelbees.  

§ Het solidariteitsfonds wil nog een paar mensen om te brainstormen over fondsenwerving 
(eenmalige vergadering bij Caroline thuis op 2 oktober 2019 om 20:30).  

§ Nele heeft de doppen voor onder de stoelen. Op de eerste vrijdag dat er soep wordt gemaakt 
helpen de soepmakers die erop te zetten.  

§ Op zondag 15/09/2019 om 14:30 bij Karen thuis mag je helpen een verrassing voor de kinderen 
van 5e en 6e LJ die op bosklassen gaan 

§ Aziz heeft een goed idee: een whatsapp groep voor de ouderraad of voor aankondigingen voor 
helpende handen. We bekijken in detail volgende ouderraad hoe we dit best kunnen gebruiken 
en welke communicatieve hygiene regels we hier best voor afspreken 

§ Robin weet ons te zeggen dat Tutti Frutti / Oog voor lekkers 20 september afloopt. Dirk schrijft 
de school in. Dit betekent voor 3 euro per kind krijgen we gedurende 10 weken 1 stuk fruit op 
woensdag. We werken met opt-out systeem, gezien dit goedkoper uitkomt dan individueel fruit 
kopen per ouder.  
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§ Forumoproep: indien er ouders zijn die een activiteit willen aankondigen op het forum, dan zijn 
die welkom. Indien er geen zijn, zullen de juffen sowieso de activiteit uitleggen aan de kinderen. 
Best even de leerkrachten verwittigen als ouder. De data zijn: 

o 18/09/2019: koekjesverkoop (Geert) 
o 09/10/2019: afvalvrij leven 
o 27/11/2019: soep op de stoep 
o 11/03/2020: ontbijtactie 
o 08/01/2020: werken in de natuur 

Verslag ouderraad 20190912 nr 1 
 
GEMAAKTE AFSPRAAK VERANT-

WOORDELIJKE 
DEADLINE UITGEVOERD EXTRA INFO 

Koekjesverkoop briefjes en 
bestelling 

Marc N en Geert 23/09/2019   

Flyers activiteiten klimaatweken Karen /  Helpers nodig om 
flyers te bussen 

Brouwer zoeken voor de BBQ Mario /   

School inschrijven op Oog voor 
lekkers / Tuttifrutti 

Dirk 21/09/2019   

 
Data 

§ Vrijdag 20 september 2019, soep & doppen op stoelen zetten 
§ Woensdag 2 oktober 2019 om 20:30, eenmalige bijeenkomst voor het solidariteitsfonds bij 

Caroline thuis (welkom om mee na te denken) 
§ Maandag 7 oktober 2019, dag van de leerkracht 
§ Dinsdag 8 oktober 2019, film Women at War 
§ Woensdag 9 oktober 2019, briefjes voor bestellingen koekjesverkoop moeten binnen zijn 
§ Donderdag 10 oktober 2019, ouderraad 2 van 19:30-21:30 
§ Woensdag 15 oktober 2019, good planet eet lokaal 
§ Donderdag 17 oktober 2019, cafe klimaatneutraal 
§ Zaterdag 19 oktober 2019, klimaatfeest 
§ Dinsdag 22 oktober 2019, lezing afvalarm leven 
§ Vrijdag 25 oktober 2019, soep 

 
Bijlagen 

§ Agenda activiteiten ouderwerking 2019-2020 
 

Volgende vergadering: donderdag 10 oktober 2019 om 19:00 


