
Vergadering oudervereniging 22/09/2016 

 

Aanwezigen: Saar, Trui, Dominique, Dr. Gino, Isabel, meester Andrew, Janneke en Magalie 

Verontschuldigd:  

Afwezig: Fatoumata en Rudy 

 

1. Verwelkoming en goedkeuring agenda 

We verwelkomen Janneke, mama van Beng ( 1ste leerjaar ) en Pollie ( 2de leerjaar ) 

 

2. Persoonlijke mededeling van Saar 

Saar en Vanya zijn zwanger van hun derde kindje. Saar zal proberen zo lang mogelijk actief 

te blijven maar denkt dat ze na Pasen wat meer op de achtergrond zal houden. 

 

3. Lijst aanpassen van de oudervereniging en data volgende vergaderingen doorgeven 

 24/11 maken van een nieuwe groepsfoto zo kunnen we de inkom updaten 

 26/01 

 9/03 

 18/05 

 17/03 plannen we het vrijwilligersfeest 

 Juf Els wil graag aansluiten om de kleuters te vertegenwoordigen 

 

4. Vertrek Marleen 

 We kregen allemaal een mail over het ontslag van Marleen 

 We stellen in naam van de oudervereniging een brief op tav “de raad van bestuur”. 

- Saar stelt brief op en stuurt door om eventuele aanpassingen door te voeren 

- Dominique zorgt voor een kaartje in naam van de oudervereniging 

 

5. Communicatie tussen de OV en de school? 

 Het is niet nodig om verslagen door te mailen naar het personeel 

 Andrew gaat in de OST telkens in het kort doorgeven wat belangrijk is 

 De agenda en de verslagen worden wel op de website geplaatst, we mogen die 

doorsturen naar Juf Sofie Strybos en/of meester Thorben. 

 Dominique vraagt na bij Juf Nele of zij ook graag de uitnodiging en verslagen wil van de 

ov. 

 

6. Bestellen van de koekjes 

 Directeur Gino vraagt de log in aan Saar om zelf ook eventueel te kunnen bestellen  

 Andrew hangt een brief aan beide kasten waarop staat dat leerkrachten hem moeten 

verwittigen indien de koeken aan het minderen zijn. 



 Andrew vraagt dan ook aan Dir. Gino en aan Fleur of er nog iets bij moet en geeft alles 

door aan Saar. 

 

7. Afhaling kids aan blauwe poort. 

 Hoe kunnen we de opstopping vermijden aan de poort om 11u40 en 16u? 

 Rode loper leggen van poort naar poortje, ouders mogen niet op de rode loper stappen 

en moeten het kleine poortje vrijhouden. Kinderen lopen wel op rode loper met de 

ouder als ze de school verlaten. 

 Isabel vraagt aan Karel of hij kan helpen ( ondertussen al ok ) 

 

8. Studie voor het eerste leerjaar 

 Waarom geen opvang meer voor kinderen van het eerste leerjaar? 

 In het eerste leerjaar hebben ze nog niet voldoende huiswerk voor 40 volle minuten. 

 Kan er iets voorzien worden als vb. 1ste en 2de leerjaar 15 a 20 minuten studie, daarna 

opvang. Voor 3de tot 6de leerjaar zeker 40 minuten studie? 

 Dir Gino vraagt na bij meester Rik 

 Kinderen kunnen wel afgehaald worden tijdens de studie. 

 Er zitten ongeveer 20 kinderen in de studie 

 

9. Boekentassen op de speelplaats 

 Zijn er rekken voorzien om de boekentassen in te plaatsen? Ja zeker, kinderen kunnen 

hun boekentassen zeker kwijt in de rekken 

- Is er een mogelijkheid om de boterhamdozen koel te bewaren bij zo een hoge 

temperaturen? Nee, dit kan men niet voorzien. 

 

10. Dag van de leerkracht 

  Woensdag 5 oktober 2016 

 Ongeveer 40 leerkrachten 

 We geven hen een smoothie met een bedankingskaartje aan 

 Trui gaat fruit vragen bij Isabel 

 Wie komt en kan helpen? Trui, Saar, Isabel, Dominique en Magalie 

 

11. Klasfoto’s 

 Andrew selecteert de foto’s en past kleur en contrast aan 

 Andrew maakt een brief op per klas  

- Ouders duiden op brief aan wat ze willen 

- 1 foto kost 2 euro 

- De beide foto’s kosten 3 euro 

 Brief moet op 6 oktober mee met de ouders 

 Tegen 11 oktober moeten de brieven terug binnen zijn 

 Dominique maakt enveloppen klaar voor de klasleerkrachten 

 Donderdag 13 oktober oplijsten van de binnen gebrachte enveloppen 

 



12. St. Jozef @ the movies 

 Moeten we laten weten via V tex krantje, via de buurtkrant 

 Andrew sprak al leerkrachten aan en die waren heel enthousiast 

 Hoe verdelen wij de lokalen? 

- Grote zaal: Hotel Transylvania2 

- Klas 3A: Finding Dory ( Trui koopt die aan ) 

- Klas 4 : Azur en Asmar ( Janneke heeft die ) 

- Klas 3B: Step up 4 

 Affiches maakt Andrew 

 Flyers maakt Andrew 

 Ingangstickets maakt Magalie 

 Deuren gaan open om 18u15 

 Film starten om 19u 

 13 oktober spreken we verder af 

 

13. Overlopen komende activiteiten 

 15 en 16 oktober: buren bij kunstenaars 

 2de en 3de kleuterklas gaan elke vrijdag op openluchtklas “ outdoor education” 

 

14. Varia 

 Trui toont op foto een banner uit Deelijk “ u bent gehaast en ik mag naar spoed” 

 Trui vraagt eens na bij stad, politie of er een mogelijkheid is dat we deze kunnen 

aanschaffen/gebruiken 

 Trui stuurt kaartje naar Juf Doris ter gelegenheid van haar huwelijk 

 

 

 


