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Datum 20/09/2018 

  

Aanwezigen :  

Roeland (Mil en Ida), Vicky (Soetkin en Karlijn),Erwin (Kamiel), Patrick (Team), Olivier (Team), 

Ariane (Michiel), Sandy (Noah en Eva), Anali (Elea), Laurence (Kobe en Lars), Amelie (Wies en 

Ides), Nele (Mila en Amelia), Maarten (Anke en Stien), Eva (team en Marilou), Sophie (Jules 

en Marie), Liesbeth (Jasper), Greet (Voorrzitter - Babette, Marilou en Oskar), Dennis (Verslag 

– Jelte en Tobias) 

 

Agenda:  

Agendapunten vanuit de school  

Zwemmen  

Afhalen kinderen na schooltijd  

Budget uitstappen 2018-2019   

 

Agendapunten vanuit de werkgroepen:  

Kernteam: 

Oproep voor de werkgroepen  

Datum oudercafé  

Werkgroep fruit: de fruitleverancier houdt ermee op. Overlopen mogelijke scenario’s voor 

de toekomst  

Werkgroep ‘Zolder’: algemene feedback en werkingsmiddelen  

Werkgroep Quiz: de quiz gaat dit jaar door op vrijdag 25/1. Op 1/2 is het immers 

pedagogische studiedag 

Varia  

Rekentrappers: antwoord op vraag naar toelichting omtrent de nieuwe rekenmethode voor 

de lagere school  

Omgaan met rouw: feedback na bespreking op ouderbouw 12/6 

 

Verslag: 

A. Nieuws vanuit het schoolteam 

• Zwemmen: 

o Eerste keer gaan zwemmen, beetje zoeken naar organisatie. Nieuwe 

indeling: 

� Middenbouw gaat alleen 

� Boven- en onderbouw gaan samen 

o Er zijn 3 redders aanwezig. Ze geven geen zwemles, ze redden enkel. 



 

 

o De zwemlessen worden gegeven door de leerkrachten zelf. Ze worden 

hierin ondersteund door de turnleerkrachten Joeri en Jana, die zullen 

zorgen voor instructies via boek met fiches. 

o Eerst watergewenning, dan pas echt zwemmen. Stijl is minder 

belangrijk, voortbewegen is belangrijker. 

o Het zwembad heeft een slechte akoestiek 

o Elke leerkracht krijgt een groep zwemmers toegewezen (a.h.v. een 

kleur badmuts). Wanneer ieders zwemniveau duidelijk is, zullen de 

leerlingen op basis hiervan worden ingedeeld. 

• Afhalen kinderen na schooltijd  

o Inloopmoment loopt goed 

o Uitloopmoment loopt ook goed, maar er gaan soms kinderen mee met 

andere ouders zonder verwittiging van de eigen ouder en/of de 

school. Kinderen kunnen enkel mee met andere ouders als zowel 

school en ouders hiervan op de hoogte zijn. 

o Bovenbouwers mogen alleen naar huis als ze toestemming hebben 

van de ouders. Er werd hiervoor een briefje verspreid. De 

bovenbouwers mogen niet blijven hangen en moeten onmiddellijk 

naar huis na het einde van de school. De kinderen blijven immers 

onder de verantwoordelijkheid van de school tot ze thuis aangekomen 

zijn. 

o Naopvang is leuk, maar is bedoeld omdat het noodzakelijk is 

(werkende ouders kunnen niet op tijd op school zijn). Het team stelt 

vast dat er kinderen in de naopvang zitten, wiens ouders aanwezig zijn 

op de speelplaats. Dit is niet de bedoeling. Ouders wordt gevraagd om 

hun kinderen bij zich te houden als ze aanwezig zijn op school. 

o Vrijdag na de weekafsluit moeten de kinderen steeds onder 

begeleiding van de ouders naar buiten. 

• Budget uitstappen 2018-2019   

o Team vraagt sponsering voor uitstappen: € 200 per groep (Chris € 300) 

Ook turnleerkrachten krijgen een budget. 

o Net zoals vorige jaren stemt de ouderraad toe met een totaal van € 

2100. Mocht dit toch niet voldoende zijn, kan een uitstap voorgelegd 

worden aan de ouderbouw. 

o Zwemmen: de ouderbouw betaalt de helft van de factuur. Olivier kijkt 

naar de prijzen of het goedkoper kan. Momenteel €1,5 per kind. 

 

B. Nieuws vanuit de werkgroepen 

• Werkgroep fruit: de fruitleverancier houdt ermee op. Overlopen mogelijke 

scenario’s voor de toekomst. 



 

 

o “Fruit on wheels” levert 1 soort fruit op school (bio of niet), maar is 

duur (0,5 EUR/stuk). Als we het zelf doen besparen we veel geld. Er 

worden 10 ouders gezocht om fruit te gaan afhalen. Momenteel 

hebben zich al 5 ouders kandidaat gesteld. Er kan nog een oproep 

worden gelanceerd. Liefst is er dan een lijst van af te halen fruit 

o Alternatieven: 

� Informeren bij de Buurderij of zij een leverancier kennen? 

� Informeren bij de Colruyt of zij wekelijks iets kunnen 

klaarzetten? 

� Informeren bij Albert Heyn? 

� Informeren bij andere marktkramers? 

• Werkgroep ‘Zolder’: algemene feedback en werkingsmiddelen 

Feedback bij nieuwe werking: 

o 47 kinderen (ongeveer helft van de lagere school) volgen ‘zolder’. 

o Nieuw vanaf dit jaar is dat er meer wordt gewerkt in modules: 4 

weken yoga, 4 weken filosofie,… Dit geeft een betere band met 

externe lesgevers en is ook gestructureerder voor de kinderen. 

o Info op de website te vinden: kalender, lesvoorbereidingen en 

aanspreekspunten per bouw 

o Er wordt een vergoeding per kind gevraagd van 35 EUR. 

o Er is geen plek op school voor yoga. Hiervoor wijkt men uit naar de 

judozaal even verderop. De jaarlijkse kostprijs voor de huur van de 

zaal bedraagt €400 à € 500.  

o De lesgevers voor yoga en filosofie krijgen een vrijwilligersvergoeding 

van 35 EUR/les. 

o De geschatte kosten voor dit jaar bedragen € 1800 , de inkomsten € 

1600. Er is nog € 260 restbudget van vorig jaar.  

o De school is bereid de huurkosten van de judozaal op zich te 

nemen 

o Om externe lesgevers aan te trekken om de kwaliteit te 

vergroten is een ruimer budget aangewezen. Externe lesgevers 

willen dit niet allemaal op vrijwillige basis doen. 

o Hoe extra middelen verkrijgen?: 

� Er zijn mogelijkheden voor externe subsidies. Maar dit gaat 

enkel via VZW. Kan de ouderbouw hiervoor VZW worden? De 

ouderbouw gaat akkoord dat de werkgroep ‘zolder’ dit verder 

onderzoekt. Tijdens de volgende vergadering wordt een 

voorstel voorgelegd. (Eventueel info bij Koogo = 

overkoepelende oudervereniging) 

� Kunnen ouders opgeleid worden? 

� Kan Stad Mortsel extra subsidies geven? 



 

 

� Indien geen VZW: Kan de school nog subsidies verkrijgen bij 

voorbeeld bij Dynamo, cultuursubsidies,… 

� De ouderbouw kan een budget van € 200 voorzien voor de 

verschillende levensbeschouwelijke vakken. Wanneer er 

gemeenschappelijke uitstappen zijn met de andere 

levensbeschouwelijke vakken, kan de ouderbouw hier 

bijleggen. Dit wordt bekeken door de penningmeester en komt 

opnieuw op de agenda van volgende vergadering. 

• Werkgroep Quiz: de quiz gaat dit jaar door op vrijdag 25/1. Op 1/2 is het 

immers pedagogische studiedag 

C. Nieuws vanuit het kernteam 

• Oproep voor de werkgroepen: 

o Volgende week volgt de uitnodiging en kunnen ouders zich opgeven 

voor één of meerdere werkgroepen. Teams worden gevormd en het 

kernteam zorgt voor een goede start door het doorgeven van de 

contactgegevens van de verschillende ouders in de werkgroep. En het 

in contact brengen met de ouders die vorig jaar in de werkgroep 

zaten. Communicatie moet vlotter dan vorig jaar. 

o Idee wordt geopperd om een werkgroep ‘helpers’ op te richten. Dit 

kan helpen bij opbouw, afwas en afbraak. Moeilijk structureel te 

plannen en beter te plannen per evenement zelf via de oproep voor 

‘helpende handen’. 6de jaars kunnen altijd helpen. 

• Oudercafé voor nieuwe ouders wordt georganiseerd met meter en peters in 

het Theatercafé op 12 oktober. Ook ouders, waarvan de kinderen op een later 

moment dit schooljaar instappen, worden uitgenodigd. 

D. Varia  

• Rekentrappers 

o Rekentrappers is een nieuwe methodiek voor rekenen voor heel de 

lagere school. 

o De beloofde info-avond is nog niet gepland, omdat het team in opstart 

is met deze methode en zich nog niet sterk genoeg voelt 

o Eureka, de organisatie die deze methode uitwerkte, is gevraagd om 

deze avond te organiseren. Meer info volgt… Bij vragen kan je 

voorlopig terecht bij de leerkracht zelf. 

o Lotte start met een opleiding ‘rekencoach’. 

o Wat met de bovenbouw? De nieuwe methode zorgt voor verwarring. 

Wordt besproken 

• Omgaan met rouw (in navolging van de ouderbouw van 12/6/2018) 

o Natasha (mama Lennert) neemt dit op samen met Olivier. Volgende 

week zitten ze hierover een eerste keer samen met het CLB. 



 

 

o Ze maken inventaris van het bestaande aanbod en filteren bruikbare 

zaken voor leerlingen/leerkrachten/ouders. Dit wordt voorgelegd op 

de volgende ouderbouwvergadering. 

o Tip: ‘beyond the spoken’ 

• Olivier is waarschijnlijk out vanaf 21 oktober tot en met de kerstvakantie 

o Nele, Kristien en Nadia vangen dit op 

 

Nieuwe vergadering datum: 

dinsdag 16/10/2018 


