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1. IJsbrekersrondje 
 
We maken met elkaar kennis via papieren vliegertjes.  
 
 
2. Voorstelling voorzittersteam – focus nieuw schooljaar 

 
§ Communicatie  

o via filmpjes 
o website opkuisen 

§ Meer stemmen in de ouderraad brengen: via oudercontacten, moedergroep/infomomenten, 
klasouders 

§ Ook werkgroepen voorstelling op FB en/of digitaal forum 
§ Nieuwe penningmeester vanaf volgend schooljaar (bv Laura Casteels, iemand van de helpende 

handen) 
§ Aanbod VCOV (ouderkoepel voor ouderwerking - Vlaamse Confederatie voor Ouders en 

Ouderverenigingen) -> login delen met werkgroepen, login is gratis voor alle ouders? 
o 14/10/2021: financiën en verzekeringen 
o 26/10/2021: praten met ouders uit kansengroepen over zorg 
o 9/11/2021: heldere taal voor ouders 
o 22/11-26/2011: aanbod rond voorleesdag 

 
 
  

Aanwezig Ouderraad Jos Mariën - Philip Mostmans - Marc Neuckens - Hanne Van 
den Bosch - David Nassen - Greet Coenegracht - Evelien 
Cautaert - Toon Goormans - Jule Verelst - Nadia Azerkan - 
Carmen Hesters -Christoph Johans 

School Greert Van Impe - Dirk Letens 

Verontschuldigd Ouderraad Geert Joris - Sylvie Benmeradja - Silvie Neuts - Leen Diels 

School / 

Verslag  Jule Verelst 

De vergadering samengevat: 
Voorstelling van het voorzittersteam en de werking.  
Afspraken rond verslaggeving (Jule) en communicatie (via o.a. filmpjes en via WhatsApp).  
Verschillende echo’s uit de school: wijzigingen en maatregelen o.w.v. COVID, wijzigingen o.w.v. 
reorganisatie middagen, oproep omtrent reorganisatie kleuterschool.  
Principes bepalen omtrent de ouderraadactiviteiten en opmaak van de planning. Concretiseren van 
de eerstvolgende activiteiten: wafelverkoop, werken in het groen en Oog voor lekkers.  
Aanduiden van verantwoordelijken voor de verschillende werkgroepen.  
Brainstorm omtrent de werking van de ouderraad: doel, functies, vergaderritme,… 
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3. Verslag 
 
§ Door Jule 
§ Facebookpost over elke ouderraad met sfeerbeelden en samenvatting - beurtrol (voiceover, 

poppenkast, slideshow, video etc) 
 
 
4. Communicatieafspraken  
 
§ Mail ouderraad 

o geen reply to all 
o aanwezigheid bevestigen 

§ Whatsapp helpende handen 
o enkel vragen voor hulp, geen discussies of debatten 
o enkel antwoorden als je kan > daarna neemt trekker het over buiten de groep 
o niet te veel likes om overload te vermijden 
o telkens herhalen bij nieuwe leden 

 
 
5. Echo’s uit de school 
  
§ Werkgroep lezen: 20/09/2021 workshop voorlezen (startevent/kennismaking met de 

leerkrachten) - ouders ook altijd welkom om mee te denken. 
 

§ Werkgroep verbindend schoolklimaat: terug in leven roepen nu dat het mag 
o gouden regels voor het leerkrachtenteam zijn opgesteld  
o maand september: 5 complimenten van 5 verschillende collega’s 
o donderdag/vrijdag basisopleiding voor enkele leerkrachten  -> 1 plaats is nog vrij 

voor iemand van de oudergroep 
 

§ Kleuterschool vergadering 
o 5/10 open vraag: waarom heb je gekozen voor sint pieterschool? etc  
o 14/12 hoe gaan wij dat concreet maken? (voorbereidend voor school in zicht) 

 
§ Middagtoezicht 

o niet meer door Ferm maar vrijwilligers en ouders 
o verdeeld in groepen 
o LS: 2 dagen refter en 2 dagen klas 
o KS: oudste kleuters in de klas, jongste kleuters in de refter 
o -> ook na corona dit concept (wissel van klas en refter) 

 
§ Quarantaine 

o belasting voor de leerkrachten om het materiaal uit te delen 
o vrijwilligers om die gezinnen te helpen met kinderen afhalen en materiaal uit delen 
o oproep bij de klasouders, whatsappgroep van de klas of helpende handen? 

 
§ Huiswerkklas of opvang aanduiden op de brief  

o huiswerkklas is vrijwillig, kind mag ook direct naar de opvang 
o maandag, dinsdag, en donderdag 
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o in het lokaal van 3LSB en 1LSB 
o meer info en interactie op de volgende ouderraad (thema huiswerk) 

 
§ Helpende handen 

o oproep nieuwe leden voor de whatsappgroep “helpende handen” 
o QR of link om uitnodigen -> Christoph gaat het uitzoeken 

 
§ Corona 

o geen contactpersoon meer van CLB 
o geen contact tracing meer, school moet opgeven naast wie kinderen zitten etc. 
o coördinator zegt dat het momenteel nog laag risico is op school 
o vanaf 2 besmettingen per klas, moet de volledige klas in quarantaine 
o -> corona filmpje om ouders te sensibiliseren? (Hanne) 

 
 
6. Activiteiten 
 
§ Algemeen 

o corona: welke activiteiten kunnen al en welke nog niet? 
o elke activiteit houdt rekening met de belangrijke thema’s: 

§ lokaal/duurzaam/afvalarm 
§ kansenbevordering - niet te duur - niemand uitsluiten 
§ aanbod dat alle groepen aantrekt 
§ communicatie die alle groepen bereikt 
§ communicatie digitaal of op papier? 
§ gelinkt aan de buurt 

o gouden regels van de school 
o globale planning volgt 
o activiteiten uitwerken op de ouderraad of in werkgroep 
o oproep voor helpers via de whatsappgroep helpende handen/moedergroep/FB 

 
§ Maandelijkse soep  

o mag terug opstarten maar vaste werkgroep is ondertussen verdwenen 
o 3 a 4 vrijwilligers gezocht 
o nieuwe aanpak (vaste dag, uitdelen etc) 
o Jos zet het in de helpende handen groep 

 
§ Kriebelteam  

o nieuw team gezocht 
o wordt terug met leerkracht opgepikt (in samenwerking met CLB) 

 
§ Koffiemomenten op woensdagochtend (8u opzet) 

o Nadia gaat de start geven 
o op facebook zetten/bordje zetten 
o vanaf oktober als regels bekend zijn 

 
§ Winterbarbecue: nieuwe oproep starten in helpende handen 
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Eerste geplande activiteiten: 
§ Wafelverkoop (trekkers Geert & Mark) 

o nieuwe aanpak via online formulier  
o digitaal overschrijvingen  
o afhaalmomenten 
o alternatieve producten (fairtrade > betaalbaar)) 
o nog voor de herfstvakantie 
o nieuwe trekker? (Lucie?) 
o via website (makkelijker doorsturen naar vrienden en familie)? met overschrijving ipv 

cash 
o gamma van wafeltjes.be 
o twee verkopen per jaar met wafels en een testverkoop met koffie of andere 

duurzamere producten  
 

§ Werken in het groen (trekkers Christophe en Hanne) 
o Christophe doet de inschrijving  

 
§ Oog voor lekkers (nog geen trekker, voorlopig Nadia) 

o aanvraag is al ingediend via https://www.oogvoorlekkers.be/ 
o terug voor werkgroep kansenbevordering? of met grootouders? met de kinderen uit 

het 6de leerjaar 
o Nadia gaat het de eerste week nog organiseren  

 
Gezamelijke oproep via Facebook/Whatsapp groepen over alle activiteiten en trekkers.  
Aangeven of het overdag, ‘s avonds, in het weekend te doen is. 
 
 
7. Voorstelling van de werkgroepen 

 
§ Werkgroep klasouders (naam trekker: Jasper) en volgende vergadering) -> oproep via Questi 

op 21/09/2021 
§ Werkgroep kansenbevordering & diversiteit (naam trekker: Evelien) en volgende vergadering) 

eerste vergadering was 17/09/2021 (thema: week rond armoede, modergroep) 
§ Werkgroep Vitamine B4 (naam trekker: David) -> gaat vanaf oktober opgestart worden 
§ Werkgroep Groen (naam trekker: Hanne) en volgende vergadering) 23/09/2021 20:00 eerste 

vergadering met een architect voor de kleutertuin  
§ Werkgroep Verkeersveilige schoolomgeving -> moet nog terug opgestart worden 
§ Werkgroep Lezen -> juf Natalie moet het nog herbekijken  
  
Algemeen 
§ Ook voorstelling & uitnodiging op FB of via digitaal forum? 
§ Oproep voor helpers via whatsapp helpende handen/FB/moedergroep 
§ Telkens op de agenda van de ouderraad als de mening van de ouders nodig is of als er een 

beslissing moet genomen worden. 
§ Als je je stempel wil drukken, sluit je aan bij de werkgroep zelf. 
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8. Toekomst van de ouderraad (45’) 
 
Vorig schooljaar hebben wij elke ouderraad rond een thema georganiseerd. Gaan wij dit blijven 
doen? Op welke manier brengt deze vergadering het meeste op en hoe maken we het interessant 
en aangenaam genoeg voor iedereen aan tafel? 
 
Brainstorming in groepen van 4: 
§ ijsbreker vragen (één per groep) 
§ wat verwacht je van de ouderraad 
§ kort de groep voorstellen en hun idee delen 
 
Elke groep mag zich kort voorstellen en één van zijn voorstellen delen 
 
Groep 1 
§ praktisch + nieuws + thema is een goeie combinatie  
§ of open overleg over bepaalde themas te voraf besproken worden  
§ creatief te vergaderen  
§ vergadering op verplaatsing  
 
Groep 2 
§ combinatie met een thema is goed 
§ evaluatie van voorbije activiteiten is mss tijdrovend maar nuttig 
 
Groep 3 
§ eten en drinken is een plus 
§ deel 1 en deel 2 is goed maar mag in een andere volgorde (eerst thema en daarna praktische 

dingen) 
§ informatie groeperen en details in de werkgroepen uitwerken om de praktische deel zo kort 

mogelijk te houden 
 
Groep 4 
§ jaarkalender delen op de eerste vergadering (google docs delen met de ouders) 
§ agenda: komende activiteiten, werkgroepen voorbereiden en informatie delen 
§ meer activiteiten organiseren die laagdrempelig zijn  
§ activiteiten met de ouderraad organiseren ipv vergaderen  
§ eerste deel rond een thema ook met externe ouders die dan mogen blijven plakken tijdens de 

praktische deel 
 

Oproep voor werkgroepen met foto van de trekker en achtergrond van de werkgroep.  

  

Volgende vergadering: donderdag 14/10/2021 om 20:00 
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Verslag ouderraad 20210921 nr 1 
 
GEMAAKTE AFSPRAAK VERANT-

WOORDELIJKE 
DEADLINE UITGE-

VOERD 
EXTRA INFO 

Opstart wafelverkoop Marc en Geert  ja  

Reservatie werkpakketten in het 
groen 

Christophe  ja  

Opstart ‘Oog voor lekkers’ Nadia  ja  

Communicatie en oproep 
taken/werkgroepen via FB, 
WhatsApp, PieterPraat 

Voorzitters-
team 

 ja  

 
Data 

§ Geen 
 
Bijlagen 

§ Geen 
 


