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1. Ondertekening huishoudelijk reglement  

Er werden enkel nog verzekeringsgegevens aangevuld tov de 
vorige (rondgestuurde) versie. Het huishoudelijk reglement 
wordt vandaag ondertekend. Dit maakt ons als ouderraad (en 
dus ook bijvoorbeeld helpers op activiteiten) beter verzekerd. 
Tijdens de pauze klinken we hier een glaasje op (de afwezigen 
hebben dus ongelijk!). 
 

2. VACATURES 2017/2018 voor verschillende organen. 
Bestuur ouderraad: Stefan en Katrien nemen afscheid van het 
bestuur, er zijn in totaal 3 plaatsen beschikbaar (in totaal zijn 
er 8 plaatsen, nu nog 5 leden). Op de volgende ouderraad zal 
dit verder besproken worden. Wat houdt dit concreet in: voor 
elke vergadering wordt er vergaderd, worden bepaalde zaken 
al aangepakt en de vergadering zelf wordt voorbereid. Op het 
einde van het jaar is er een planningsvergadering. Er wordt 
geprobeerd om in elke werkgroep iemand van het bestuur te 
hebben. Er wordt ook gekeken waar extra noden zijn en 
contacten met directie worden nauw aangehouden. 
 
Ook voor de schoolraad zijn er 2 plaasten beschikbaar: Alexia 
neemt afscheid (was voorzitster). Schoolraad is een platform 
waar ouders/leerkrachten/vertegenwoordigers lokale 
gemeenschap 3 x per jaar samen komen, om punten die leven 
bij elk van de partijen te bespreken. Een van de punten die hier 
vastgelegd worden zijn de verlofdagen. Een keer per jaar wordt 
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samen vergaderd met het schoolbestuur om de planning voor 
de volgende jaren te bekijken. Schoolreglement wordt hier 
bekeken. Dit is een adviesorgaan naar het schoolbestuur. 

 
3. Afgelopen activiteiten:  

Ontbijt op school: blijft geslaagd, minder opkomst, wel 
ongeveer 1600€ opbrengst. Dikke dank je wel aan iedereen die 
is komen eten en vooral ook aan wie kwam helpen! 

 
4. Lopende activiteiten:  

 
• Inzamelingsactie kledij: volgde redelijk snel op vorige 

actie, lijkt wat minder inzameling. Loopt wel vlot, met 
dank aan chiro voor het gebruiken van het lokaal om dit 
te stockeren. Meer mensen maken gebruik van de 
mogelijkheid om gerief aan de pastorij aft e zetten, wat 
makkelijker is omdat er minder over en weer gebracht 
moet worden. Flyer redelijk vroeg meegegeven, wel 
herinnering via mail (maar heeft misschien niet hetzelfde 
effect?).  

 
• Speelplaats: realisaties worden toegelicht door Katty: 

Kleuterspeelplaats: 
wilgenhut/hindernissenparcours/picknicktafels 

We zouden 5 picknicktafels willen bij aankopen, niet 
dezelfde als diegene die er nu staan (owv het gewicht en 
daarmee samengaand moeilijk verplaatsbaar zijn), lichtere 
tafels. Kosten 60€ per stuk. Kunnen ook betaald worden 
met ecocheques, idee is om bij ouders te checken of er 
mensen zijn die ecocheques willen schenken. Dit idee wordt 
goedgekeurd, we kopen ze nu aan dan kunnen ze 
onmiddellijk gebruikt worden. Hiernaast is de werkgroep 
nieuwe ideeën aan het sprokkelen om de speelplaats verder 
uit te bouwen (oa speel buitenkeuken).  

• Onderbouw: podium met krijtbord/ minigoaltjes/ 
basketbalringen/ boekentassenrekken/ ganzenbord 
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• Bovenbouw: basketbalringen/ ganzenbord/ 
pingpongtafel/ trapeziumhockey/ rekhockey 

Eventueel: als er een droge lente komt, gaan we opnieuw 
schilderen. Niet hetzelfde als vorige keer (want ondergrond 
leent zich er niet toe, dus is telkens maar voor even en is dan 
grote investering). Plan is om in de Vredestraat de lijnen 
opnieuw te verven en een antipestparcours te maken.  

Idee vanuit school: soort ‘boekenkastʼ voorzien op de 
speelplaats (Vredestraat), naar analogie van boekenkasten die 
in bv vrijbroekpark staan. 

5. Komende activiteit: verkeersquiz: KWB contacteerde de school 
om mee een ludieke avond te organiseren rond aanpassingen 
in het verkeersreglement (en vooral onze kennis hiervan). 
Tijdens de verkeersweek wordt dit georganiseerd in de sint 
jozefzaal op donderdag 11 mei in de Sint Jozefzaal. Wordt 
aangebracht zoals het theoretisch rij examen, met 40 diaʼs 
waarop je het juiste antwoord probeert te geven en nadien 
toelichting krijgt.  
 
Komende activiteiten: fuif of alternatief?  
Datum ligt vast: 10/6. Mogelijk idee nu: filmdag met 
verschillende films voor verschillende leeftijden. Ondertussen 
bodega voorzien voor ouders, met een hapje en een drankje. 
Werkgroepje komt deze week een eerste keer samen, wie wil 
kan nog aansluiten. 
 

6. Financiën 
491 zichtrekening 
4979.39 spaarrekening 
 

7. Vragen en varia vanuit de school 
Kleuterdag geweest, nieuwe ouders komen kennismaken, 
redelijk veel volk geweest waar inschrijvingen uit zullen 
voortvloeien. 
Vrijdag 17/3: bednet, alle kinderen welkom in pijama. 
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Schoolfeest 25/3: vraag naar helpende handen en desserten. 
Week voor paasvakantie: crea nm Vredestraat / sponsortocht / 
doedagen 5e en 6e leerjaar 
Vrijdag 31/3: paasviering en eitjes rapen. 
 
Woensdag 19/4: start inschrijving geboortejaar 2015. 
 
Put aan kiss and ride: wordt gevraagd aan klusjesman van de 
school om hier iets mee te doen (al is dit niet hun eigendom). 
 
Ook container boven klas juf Kay wordt hersteld, afhankelijk 
van het weer is dit klaar tegen het einde van de week en kan 
juf Kay terug in haar klas. 
 
Verbreden van het pad (toegang langs Colomalaan): wordt 
onderzocht en bekeken samen met/goedkeuring gevraagd aan 
colomaplus.  
 
Colomaplus zal gebouw zetten op huidige fietsenstalling. Er 
werd contact opgenomen om een inschatting te maken van 
aantal fietsers om zo te trachten plek te voorzien.  
 
Oproep van Colomaplus om met zʼn allen mensen te 
sensibiliseren om niet voor de poort te parkeren. 
 

8. Vragen en varia van de ouders 
- ‘Reclameʼ verspreiden via school: is niet de bedoeling. Wel 

voor kampjes of sport- of andere initiatieven uit de buurt, 
maar geen reclame voor winkels ed. School is het hiermee 
eens, wordt in het oog gehouden. 

- Kinderen gingen laatste dagen meer buiten met mooie weer, 
wordt geapprecieerd door ouders én kinderen. 

	


