
 

 

Verslag Ouderbouwvergadering 
23/01/2019 

  
AANWEZIGEN :  Dennis (Jelte, Tobias – voorzitter), Greet (Olivia, Lars- verslag), Olivier (team), 

Laurence (Kobe, Lars), Sandy (Noah, Sandy, ...), Leen (team), Annelies (team), Kristien (team), Anali 

(Elea, Lisa), Roeland (Mil, Ida), Veerle ( Ameline, Anna-Lucia), Ann (Kamiel), Nele (Amelia, Mila) 

 

AGENDA 

Agendapunten vanuit de school  

-Openingskring en afsluitkring 

- Luizen 

- Inschrijvingen 2019-2020 

 

Agendapunten vanuit de werkgroepen:  

- Kerstmarkt: Evaluatie editie 2018 

- Carnaval: Planning 

- Wandeling  

- Schoolfuif  

- Klimaatmars zondag 27/1 

 

Varia  

 

VERSLAG 

Agendapunten vanuit de school  

Openings- en afsluitkring 

De openingskring op maandag wordt nu net voor de eerste speeltijd georganiseerd en niet meer om 

8.40 u met de ouders.   

De eerste evaluatie van het team was positief; alle kinderen zijn er (geen laatkomers) en zijn 

aandachtig.  

De openingskring wordt adhv prenten gestructureerd: 

1. We maken het rustig ( prent aapje) 

2. Een leerling speelt iets op zijn/haar instrument (prent muzieknoten) 

3. Weekagenda wordt overlopen: jarigen van de week worden vermeld en er wordt 

meegegeven welke groepen in de afsluitkring komen (prent klok) 

4. Elke week zijn er 2 leerkrachten verantwoordelijk voor een ‘eigen invulling’ in de 

openingskring. (prent geschenk) Dit waren Lotte en Olivier voor de eerste keer. Zij gaven de 

nieuwe structuur van de kring mee en een opruimenquête.  

5. Afsluitlied: Hello, Bonjour, Buenos dias (prent handen) 

 

De maandagen volgend op de krokusvakantie, paasvakantie en hemelvaartweekend is er een 

openingskring om 8.40 u waar ouders welkom zijn. 

 

Sommige kinderen en ouders vertrekken op vrijdag tijdens of zelfs bij aanvang van de afsluitkring. 

Dat is uiteraard niet de bedoeling. De school duurt tot 15.30 u. De afsluitkring maakt deel uit van de 



 

 

schooldag.  Olivier zal zich strategisch opstellen (einde van het afdak, richting poort) om dit te 

voorkomen.  

De ouderbouw vraagt of het mogelijk is om ook leerkrachten strategisch op te stellen (bij de muur 

naast het speelhuisje) om kinderen die daar vrij rondlopen terug te betrekken bij de afsluitkring.   

 

Luizen 

Het luizenbeleid van de school is: preventie, detectie en inspectie. 

De school verwacht dat ouders de hoofdharen van hun kinderen regelmatig controleren.  

Als je als ouder luizen detecteert, verwittig je de school.  De school geeft dan briefjes mee met de 

kinderen waarin staat dat er luizen zijn gesignaleerd in de groep. 

Gelieve thuis de haren nog eens te controleren en indien nodig te behandelen. 

Wanneer het kriebelteam op school luizen detecteert, worden de ouders persoonlijk aangeschreven 

via mail. Deze week detecteerde het kriebelteam bij 16 kinderen (kleine 10 % van het aantal 

leerlingen) neten. 

Het kriebelteam zal meer structuur krijgen; ze zullen telkens vóór en na een vakantie kriebelen. Het 

neemt voor het team 1 uur in beslag om alle kinderen van de school te inspecteren. Hulp is welkom! 

Als je deel wil uitmaken van het kriebelteam, spreek Olivier aan.  

 

De ouderbouw waardeert dat de komst van het kriebelteam op voorhand (in nieuwsflits, afsluitkring) 

wordt aangekondigd en vraagt of het luizenbeleid van de Billie kan opgevraagd worden.  

 

 

Inschrijvingen 2019-2020 

De inschrijvingen voor de kinderen die voorrang krijgen (broers en zussen, kinderen van personeel) 

zijn begonnen. Er zijn al 4 kinderen ingeschreven voor 2019-2020. 

De stad Mortsel besliste dat er digitaal wordt aangemeld voor alle scholen op het grondgebied 

Mortsel. Het digitaal aanmeldingssysteem is nog niet decretaal verankerd maar de stad kiest ervoor 

om vanaf nu te starten met het softwarepakket. Het softwarepakket is nu nog niet actief. 

 

Vanaf 1 maart 2019 kunnen geïnteresseerde ouders zich aanmelden via de website van de stad 

Mortsel. De aanmeldingsperiode duurt een maand.  Als je aangemeld bent, kan je je 

voorkeursscholen opgeven en rekening houdend met een aantal criteria (waaronder schoolkeuze, 

ligging van de school) krijg je na de aanmeldingsperiode bericht in welke school je een plaats krijgt. Je 

ontvangt een ticket waarmee je op een specifieke dag kan inschrijven op de school zelf. 

Olivier licht de procedure tijdig toe in een nieuwsflits. 

 

Olivier informeert de ouderbouw dat er voor het geboortejaar 2013 nog steeds 5 plaatsen zijn. 

De school organiseert geen infoavond noch infomoment. Geïnteresseerde ouders mogen contact 

opnemen met Olivier. 

 

Agendapunten vanuit de werkgroepen:  

Kerstmarkt  

Evaluatie vanuit de werkgroep kerstmarkt: er was een te groot aanbod aan eten. Bij aanvang van de 
kerstmarkt was er een grote opkomst. Er zijn veel mensen snel vertrokken. 



 

 

Er was die avond ook het jaarlijks kerstoptreden in de muziekacademie van Mortsel waar heel wat 

kinderen van de school aan deelnamen. Nele (Amelia, Mila) vertelt dat de muziekacademie bereid is 

om de datum van dit concert volgend jaar te prikken in overleg met de school.  
  
Er was veel eten over. De werkgroep adviseert om volgend jaar minder keuze in het aanbod te 
voorzien. Er werden groentenschotels voorzien waar de kinderen gratis van konden nemen. Dit werd 

positief ervaren. Deze waren vlug op. 
De bovenbouw verkocht ook tegelijkertijd cake en taart. Misschien kan dit beter op een ander 
moment. 
De helpende handen waren krap. Naar volgend jaar wordt gedacht om hetzelfde 
inschrijvingssysteem als voor de helpende handen van het schoolfeest (doodle in combinatie met 

bord) te gebruiken.  
De werkgroep kerstmarkt kocht 102 plastic borden, 54 bekers en 54 kommen aan voor 30 euro. Deze 
staan, getekend met OB (ouderbouw), in de kast in de Billie en kunnen voor volgende gelegenheden 
gebruikt worden.  

De werkgroep zocht een oplossing voor de wegwerpborden die op de vorige kerstmarkt werden 
gebruikt. Ze overwogen verschillende  opties: suikerrietborden van bij AVA  blijven wegwerp en 
moeten correct gecomposteerd worden, porselein van bij kringloop is niet  stapelbaar omwille van 
de verschillende afmetingen (dus niet handig om op te bergen) en bovendien niet handig/veilig voor 

de kerstmarkt  gezien het beperkt aantal tafels. Er werd geopteerd voor Ikea servies dat nog altijd 
wel plastic is maar kan herbruikt worden en is een veiliger alternatief. Het servies kan bij andere  
feesten gebruikt worden.  

 De werkgroep kerstmarkt nam de beslissing voor de aankoop van dit materiaal gezien er geen 
ouderbouwvergadering meer vooraf ging aan de kerstmarkt. 
 
De ouderbouw maakt de ecologische bedenking dat kommen, borden ed kunnen uitgeleend worden 

bij Opnieuw & co, de stad Mortsel, de Chiro,.. zodat de aankoop van niet-duurzaam en/of niet-

ecologisch materiaal vermeden kan worden. 

De opbrengst van de kerstmarkt is 679 euro. 

 

Carnaval: planning 

In de week voor de krokusvakantie wordt op school carnaval gevierd.  

Bij de start van het schooljaar gaven Ann (Kamiel), Marianne (Joanna), Sara (Luz) en Natascha 

(Lennert) zich op als helpende handen voor het carnavalfeest 

Binnen het team nemen Sophie en Loes dit op . Ze vroegen om tijdens deze ouderbouwvergadering 

een eerste brainstorm te houden. De ouderbouw brainstormt:  

- ouders aanmoedigen om zich ook te verkleden, misschien op afsluitkring vrijdag 1 maart als 

verrassingseffect voor de kinderen 

-niet alle kinderen verkleden zich graag, er is uiteraard geen verplichting tot verkleden 

- stoet door de wijk met ouders als toeschouwers? Of wandelen over de berm?  

- Keuzecursus over carnaval organiseren (knutselen voor een stoet) 

- Prins carnaval van Morstel uitnodigen? Zelf een prins carnaval kiezen? 

- een hele of halve dag carnaval? Er is nog geen datum beslist, misschien beter een woensdag dan 

een vrijdag? Op woensdag kan de stoet naar de markt gaan. 

 

Wandeling 

Op zondag 24 februari organiseert de ouderbouw een wandeling.  

Laurence (Kobe, Lars) wil dit trekken maar krijgt graag ondersteuning.  



 

 

Momenteel gaat de voorkeur uit naar een wandeling in Hoboken (3 a 4 km, toegankelijk met buggy) 

met als eindpunt taverne De Schorren. Andere voorstellen zijn welkom bij Laurence. 

 Vertrekuur van de wandeling is 13.30 u. Er kan eventueel op school afgesproken om samen naar de 

startplaats te fietsen.  

Een definitieve uitnodiging met alle praktische info volgt via email. Noteer alvast de datum! 

 

Schoolfuif 

Er is nog geen locatie vastgelegd voor de schoolfuif. Vorig jaar was dit in februari/maart. Dit jaar 

wordt de fuif opgeschoven naar het einde van het schooljaar.  

De opmerking wordt gemaakt om duidelijk te communiceren dat de schoolfuif voor ouders en niet 

de kinderen is. Blijkbaar was dit in het verleden niet voor iedereen  duidelijk.  

Sophie (Marie, Jules) en Dennis (Jelte, Tobias) nemen dit op.  

Het idee wordt geopperd om (zoals vorige jaren) voor de fuif samen te gaan eten.  

 

Klimaatmars 

De ouderbouw doet een oproep om mee te wandelen in de klimaatmars komende zondag 27/1.  

Er zal morgen of overmorgen een mail worden verstuurd met praktische info.   

Anuna De Wever is een oudleerlinge van de school. We willen haar als ouderbouw steunen.  

 

Het team besprak het deelnemen aan de klimaatmarsen op de vorige teamvergadering en agendeert 

dit opnieuw in de volgende teamvergadering. Er zal op 12 februari (dikke truiendag) zeker aandacht 

aan het thema gegeven worden. Dit zal eerder vanuit de leefwereld van de kinderen benaderd 

worden (eerder in simpele dingen zoals spaarzaam zijn met papier, verwarming lager zetten, andere 

initiatieven die al op school aanwezig zijn) dan deel te nemen aan een mars. 

 

Varia 

- Annelies (team) is enthousiast over de sessie over “Swift” (programmeertaal) die  Tom en Sandy 

(Noah, Eva,...)  gaven in de bovenbouw. Er komt nog een vervolg.  

Kristien (team) vraagt of iemand andere (gratis) programma’s  kent om de onderbouw en kleuters te 

laten kennismaken met programmeertaal. Tips welkom!   

 

- Het omvormen van de ouderbouw tot vzw is onder constructie en wordt een volgende ouderbouw 

opnieuw geagendeerd.  

 

- De ouderbouw vraagt om vanuit het team te communiceren wanneer er iemand extra bij Chris in 

de klas staat en of er een verschuiving in de jongste groep komt. 

 

- vrijdag 8 februari is er quiz op school. De werkgroep quiz is nog op zoek naar 1 jurylid. Wil je die 

avond helpen als jurylid, spreek Greet (Olivia, Lars) even aan.  

Inschrijven om deel te nemen aan de quiz kan nog steeds via 

https://www.jenaplanschoollievengevaert.be/quiz-2019 

 

 

Volgende ouderbouwvergadering: dinsdag 19/2/2019 om 20 u. 

Welkom! 

https://www.jenaplanschoollievengevaert.be/quiz-2019

