
 

 

Verslag Ouderbouwvergadering 
Datum 16/10/2018 

  

Aanwezigen :  

Roeland (Mil en Ida), Vicky (Ginneke),Erwin (Kamiel), Sophie (Team), Olivier (Team), Erwin 

(Kamiel), Sandy (Noah en Eva), Anali (Elea), Laurence (Kobe en Lars), Natascha (Lennert), 

Nele (Mila en Amelia), Maarten (Anke en Stien), Chris (team), Sophie (Jules en Marie), Lotte 

(team) Eveline (Leon en Astor), Els (Jack), Greet S  (Voorzitter – Olivia en Lars), Kathleen 

(Verslag – Jelte en Tobias) 

 

Agendapunten vanuit de school  

 

Open school :  

omgang school – ouders ���� verwachtingspatronen - communicatie ouders  

 

Een open school heeft een sterkte en een zwakte. 

Een sterkte: Leerkrachten kunnen op een fijne manier in contact komen met ouders en 

andersom. 

Een zwakte : Grenzen kunnen vaag worden en soms overschreden. 

De relatie tussen ouders en leerkracht komt soms heel dicht en kan een verstikkend 

gevoel geven. 

Het team merkt op dat dit niet altijd even gemakkelijk is. Het hangt ook af van hoe je als 

leerkracht hier persoonlijk mee omgaat. 

Zo worden bijvoorbeeld inloopmomenten nog steeds gebruikt om problemen aan te 

kaarten, verwachtingen te stellen, kinderen te excuseren voor het niet maken van hun 

huiswerk… 

Het inloopmoment heeft de volgende functies : elkaar begroeten en alle spullen (door de 

kinderen zelf) uit te laden en/of klaar te zetten.  

Er is te weinig tijd om in dialoog te gaan op dit moment. 

Tijdens het uitloopmoment, na school, kunnen er afspraken gemaakt worden om samen 

te zitten.  

Kan je op beide momenten niet aanwezig zijn? 

Olivier haalt aan dat leerkrachten bereikbaar zijn via een persoonlijk mailadres. Dit kan 

gebruikt worden om een afspraak te maken.  

 

Bedenking van aanwezige ouders: Wordt het dan ook teruggekoppeld van de 

leerkrachten wanneer ze dit gevoel hebben of wanneer ze dit ervaren? Er mag gerust op 

dit moment afgeblokt worden en zeggen dat er een afspraak gemaakt kan worden om 

die dingen te bespreken. 

 

Chris vertelt vanuit zijn eigen ervaring dat hij s een vervelend gevoel kan hebben als een 

aantal ouders op dezelfde ochtend vragen naar zo een gesprek. Je bent dan toch in je 



 

 

achterhoofd bezig met wat dit toch zou kunnen zijn in plaats van te kunnen focussen op 

de groep.  

 

We zoeken terug een juiste balans. 

Whats-app groepen van ouders: Olivier vindt dit een onnodig communicatiekanaal en 

stelt zich vragen bij de functie ervan. (in kader van communicatie) 

Uiteraard bepaalt de school niet hoe ouders met elkaar in contact treden. 

Toch hoopt Olivier dat er op een juiste manier gecommuniceerd wordt. 

 

Rekentrappers 

Team merkt na 1,5 maand dat de methode niet werkt, zoals gedacht. 

Zelfstandig werk en stamgroepwerk komt in het gedrang. 

Er gaan wel sommige methodieken (zoals cirkelrekenen) verder gebruikt worden. 

De methode is ook heel tekstueel, heel talig. Het wordt teveel bij elkaar waardoor het 

zelfstandig werk niet meer haalbaar is. (kinderen begrijpen de opdrachten vaak 

individueel niet). 

 

Rouwen, een draaiboek 

Natascha (Lennert) en Olivier hebben een draaiboek gemaakt. 

Titel: ‘Een draaiboek om zo weinig mogelijk te gebruiken’. 

� stukje theorie (leidraad) 

� wanneer kind overlijdt 

� wanneer ouder overlijdt 

� wanneer familielid overlijdt 

Er is ook een praktisch stukje gemaakt voor de kinderen (tekeningen en opdrachtjes). 

Draaiboek is terug te vinden in de infotheek van de school. 

 

Terugkoppeling schoolraad  

= schoolbestuur = stadsbestuur 

� De Mortselse scholen= onze school en de Parkschool 

Vertegenwoordigen onze school: LKR: Lotte, ouder: Simone (mama Tess) lokale 

gemeenschap + directies, schepen van onderwijs. 

Onderwerpen die aan bod komen: maxcapaciteit, llnaantal, nieuwbouw Parkschool 

nascholingsplan, pedagogische studiedag,… 

 

Evaluatie bosklassen  

Algemene positieve evaluatie. 

Het is fijn om de kinderen op een andere manier te leren kennen. 

Het schept een band. 

Vanuit ouders: fijn dat LKR een knuffel geven bij het slapen. 

Molenbezoek van bovenbouw was fijne uitstap. 

Toffe locatie. Locatie is een goede: voor herhaling vatbaar. 

 



 

 

Negatief puntje: kamer van de jongens van de bovenbouw was te klein. 

 

Sarie (medeverantwoordelijke van de kookouders) :  

Vlot verloop, genoeg eten, veel bio-producten, weinig overschot. 

Hygiënische locatie, al het kookgerei was aanwezig. 

Oproep voor kookouders: In mei, 

Indien te weinig kan de vraag terug gesteld worden in september aan nieuwe ouders. 

Regel: 2 ouders OB, 2 ouders MB, 2 ouders BB . 

 

Tekenbeleid school  

Stappen die genomen worden vb. op bosklassen: 

- poster met de kinderen overlopen 

- oudere kinderen hebben zichzelf of elkaar gecontroleerd 

- bij iemand die tekenbeet heeft wordt deze vakkundig verwijderd en wordt er een 

papier meegegeven waarop advies staat. 

- Advies blijft wel dat de kinderen ook thuis worden nagekeken. 

 

Poster en Papier is een campagne van de overheid uit. 

 

Mogelijkheid om kookouders of LKR de kinderen te controleren? 

� kookouders is wat vreemd misschien, leerkrachten kennen de kinderen beter. 

Vanuit team: LKR stond in de kamer om de kinderen te stimuleren en eventueel mee na 

te kijken. 

 

Agendapunten vanuit de ouderbouw:  

 

Kernteam:  

Inschrijvingen voor de werkgroepen  

De opkomst is klein/weinig voor een actieve ouderparticipatie. 

Er is voor elke WG wel iemand, maar het zou fijn zijn als er nog ouders zich willen 

engageren. 

Vooral voor de WG kerstmarkt, fruit en de wandeling. 

Je kan nog altijd inschrijven via de website of door iemand aan te spreken van het 

kernteam.  

Procedure als WG gekend zijn: kernteam brengt de ouders in contact met elkaar. 

 

 

Evaluatie oudercafé  

Vorige vrijdag was er een gezellig peter/meter café. 

Er was een kleine opkomst. 1 ouderpaar van de nieuwe ouders. 

 

Is er wel nood aan? Extra moment ‘s avonds is vaak een te hoge drempel. 

 



 

 

Voorstel: klein cafétje om 15u30 gebruiken als oudercafé? Of terug een kinderfuif waar 

de ouders kunnen blijven en iets drinken (enkel als er voldoende mensen dit willen 

organiseren). 

 

 

Evaluatie lunch dag van de leerkracht  

Vanuit de ouderbouw is er voor de dag van de LKR een lunch georganiseerd. 

Greet C (Oskar, Marilou, Babette), Kathleen (Jelte, Tobias) , Joke (Mil, Ida) en Veerle 

(Améline, Anna-Lucia) hebben een lunch gemaakt en klaargezet in de leraarskamer. 

 

De leerkrachten zijn tijdens de middagpauze samen kunnen gaan eten. 

 

De groepen werden overgenomen door helpende handen van de ouders: 

Greet S (Lars, Olivia), Stephanie (Dorothée, Miro), Sandy ( Noah, Eva), Tanja (Vince, 

Jessy), Natascha (Lennert), Trui (Lee, Leon), Laurence (Kobe, Lars), Anne (Boris, Dora, 

Marta), Maartje (Linus, Pepijn, Lou), Amanda (Gloria), Sofia (Wolf, Raven), Kathleen 

(Jelte, Tobias), Joke (Mil, Ida). Waarvoor nogmaals dank. 

 

De leerkrachten vonden het heel fijn, gezellig en lekker en hebben er van genoten. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Overzicht in- en uitgaven    

Er zijn al enkele uitgaven goedgekeurd vorige ouderbouw: 

 

Er moet wel waakzaamheid zijn om niet teveel toe te zeggen 

 

De kans is groot dat er dit jaar meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. 

Degene die het budget willen inzien, kunnen dit bevragen bij Maarten of op een 

ouderbouwvergadering 

 

 

Werkgroepen: 

Werkgroep Coderdojo: andere aanpak tov vorige jaren  

= om te leren programmeren 

 

Normaal vanaf middenbouw maar deze lln werken trager dan die van de bovenbouw. 

 

Middenbouw start 7/11, om de 2 weken, 3 sessies. 

data: 7/11, 21/11 en 5/12. 

 

Voorstel van Sophie: tijdens de lessen techniek van de bovenbouw. Vb. dinsdag NM 

 

Werkgroep speelplaats: verderzetting van de plannen gemaakt in 2017-2018, vraag 

toezegging budget  

 

Wat is er al gebeurd; 

- wilgentunnel 

- plantjes 

- potloodpalen 

 

Op de agenda: 

- grote spelborden maken die op de tuintafels passen, zoals bvb. Mens erger je niet 

� Worden gemaakt van gerecycleerd materiaal 

 

Bedenking bij de grondschilderingen: het is nu veel rustiger en properder. Dus 

maken we deze wel opnieuw? 

 

- boomschors: gehakseld hout  

(mogelijkheid tot schors vanuit de stad Mortsel, Nele en Olivier bevragen bij de 

stad en er wordt ook eerst bevraagd of het probleem met de putten dan opgelost 

is). 

 

- Klimwand (horizontaal) is bevraagd bij de stad Mortsel naar veiligheid. 



 

 

- Stad Mortsel (Nele) bekijkt de wensen van de nieuwe fietsenstalling. 

- Contactdoos als rustplekje: Stefaan (Aaron, Lene) wil dit projectmatig 

uitwerken met de oudere lln tijdens de lessen techniek, Voorstel: GTI zou ook 

wel openstaan voor zo een project. 

Wat is het doel van de contactdoos?  

Is dit wel een ideale rustplek? Bij een rustplek denken sommigen meer aan 

een ruimte binnen, prikkelvrij. 

 

Budget 600€ = goedgekeurd 

 

 

Werkgroep Quiz:  nieuwe datum 8/2/2019 omwille van beschikbaarheid turnzaal  

 

Opvolging agendapunten vorige ouderbouw  

Kan ouderbouw VZW worden? 

� Wordt uitgesteld naar volgende ouderbouwvergadering 

 

Budget levensbeschouwelijke vakken: totaal voor alle vakken samen (gemeenschappelijke 

uitstappen) = 200€ 

 

Nieuwe vergadering datum: 

woensdag 14/11/2018 


