
Ouderraad 08/03/2022 

Aanwezig: Charlotte Verhaeghe, Leen Impe, Laura Vermeulen, Griet Missinne, Timothy Minne, juf 

Nadine, juf Isabelle, Directeur Veronique. 

Verontschuldigd: Delphine Cloet, Putrinta Nasution, Manu Vanryckeghem, Joline Vankeirsbilck 

 

Verwelkoming 

1 Kennismaking: 

2 Doelen en taken: 

- Ondersteuning school (organisatorisch en financieel) 

- Organiseren van evenementen 

- Opbouwende kritiek en adviezen formuleren naar school toe 

- Extra info doorgeven aan ouders (vb verkeer) 

Wat verwacht de school van ons? 

- Ouders van de ouderraad zijn een aanspreekpunt voor de ouders van de klas van 

hun kinderen (positieve punten, suggesties, dingen die niet zo goed lopen...) - 

Leerkrachten en kinderen worden nooit op een ouderraad besproken. 

 

- Ouders zitten in de ouderraad voor de school en niet voor hun eigen kind. 

 

- In samenspraak met de leerkrachten voorstellen doen voor activiteiten op 

school: bijv. frietjesdag, fluoparty op de speelplaats, ijsjesdag, voorleesweek 

organiseren... 

 

- Acties organiseren om de kas te spijzen bijv. kaas- en wijnavond, 

pannenkoekenverkoop, pralinenverkoop... 

 

- Wat er met de opbrengst gebeurt wordt op een vergadering besproken, in 

samenspraak met de school. 

 

- Attentie voor de zesdeklassers op het einde van juni? Attentie voor de derdekleuters? 

Attentie voor de dag van de leerkracht?... 

 

- Er wordt bijv. het ene jaar een schoolfeest georganiseerd door de school (met hulp 

van de ouderraad) en het andere jaar een activiteit georganiseerd door de 

ouderraad (met hulp van de lkrn). 

 

 

3 Welk organisatiemodel kiezen we: 

- Gewone ouderraad 

 

4 Werking – bestuursfuncties: 

- Secretaris – verslag voor ouderraad en verslag voor ouders op website (Leen) 

- Voorzitter - Timothy 



- Penningmeester (Charlotte) Eigen rekening openen zodat alle transacties via daar gaan en 

niet via school 

- Tussenpersoon schoolraad - Timothy 

- Werkgroepen?  

▪ Ontbijtactie moederdag 

▪ Verkeer 

▪ Subsidies (algemene vergadering 15/3 om 20u – Joline, Charlotte, Timothy) 

- Graag uit iedere graad een ouder in de ouderraad. 

 

5 Bekendmaking: 

- Folder die verwijst naar website 

- Brief opstellen – introductietekstje/-filmke 

- Logo - vragen aan m. Peter om enkele voorstellen 

- Facebookpagina ouderraad zal Laura op zich nemen (content kalender opzetten) 

- Website een extra pagina – m. PeterFacebook en instagram triggeren en linken aan de 

website. Een blog op de website 

- Graag uit iedere graad een ouder 

 

6 welke vormen van ouderbetrokkenheid zijn er al? 

- Oudercontact 

- Schoolfeest 

- Fruit snijden 

- Voorleesweek per trimester 

- Leesgroepjes vroeger 

 

7 brainstorm activiteit: 

- Eerste activiteit: ontbijtactie Moederdag op 8 mei. 

o Ontbijtpakketten samenstellen 

o Reeds een werkgroep opgestart door leerkrachten. Kunnen aansluiten bij de 

ouderraad (of werkgroep) om advies en hulp te bieden. 

o Deze eerste activiteit moet dient om onze kas te spijzen. 

- Tweede activiteit: grootouderfeest (beging juni) 

o Organisatie door school, ouderraad biedt hulp 

o Een namiddag met doorschuifsysteem (weekdag) 

- Derde activiteit: ijsjesmoment op einde schooljaar 

 

- Overige ideeën: 

o Halloweentocht 

o Kaas en wijnavond 

o schoolfeest 

8 volgende vergadering: 

- Datum dinsdag 29 maart om 19u30. Dit in het kader van de ontbijtactie op moederdag.  


