
Verslag ouderteam 17 oktober 2016  

Aanwezig: Niels, Kristof, Johan, Eva J, Evelyne, Marjan, Els G, Jef, Yannick, Nathalie, Goedele, 

Tinneke   

Verontschuldigd : Dorien, Nick, Géraldine, Nikkie, Katrien, Wim  

 

1. Oplijsting hulpcheques en fiches werkgroepen  

De ouders van onze school hebben de hulpcheques en de fiches van de werkgroepen goed 

ingevuld. Er is een oplijsting gemaakt en alle werkgroepen hebben een mail gekregen met de 

leden en mailadressen. De verantwoordelijke leerkrachten trekken de werkgroepen in gang 

voor een eerste vergadering. Trekkers en planners van sommige werkgroepen zijn nog af te 

spreken op een eerste vergadering. We hopen dat de ouders die zich kandidaat hebben 

gesteld voor de werkgroepen en de aangekruiste dingen op de hulpcheques het engagement 

ook aangaan. Enkel op die manier kunnen we samen school maken.  

2. Eetfestijn  

Er waren 220 inschrijvingen op het eetfestijn. De opbrengst van het eetfestijn koppelen we 

na het volgende ouderteam ook terug naar alle ouders. De opbrengst van een activiteit gaat 

½ naar het ouderteam en ½ naar het schoolteam. Het ouderteam investeert hun deel van de 

winst volledig in het vergroenen van de speelplaats. Het schoolteam bekijkt hoe ze ook hun 

steentje kunnen bijdragen met de winst. 

 

3. Ouderidee : truffelverkoop  

Er ontstond een idee van een ouder om een truffelverkoop te organiseren. Dit vraagt weinig 

werk en kan wel wat extra centen opleveren voor de speelplaats. De kinderraad stelde voor 

om kaartjes te maken met een druktechniek en een vrije tekst en deze te verkopen. Zij willen 

ook graag meewerken om geld in het laatje te brengen voor de speelplaats. Als we beide 

voorstellen naast elkaar zetten, kiezen we voor de activiteit met het meeste Freinetgehalte 

en gaan we voor de kaartjes van de kinderen. Na Nieuwjaar zal deze activiteit uitgewerkt 

worden en het ouderteam gaat hierbij ondersteunen. 

 

4. Communicatie op school  

We bekijken de communicatie op onze school met het ouderteam. Volgend ouderteam 

werken we hier verder aan, nadien wordt dit in het schoolteam besproken en gebeurt de 

terugkoppeling naar alle ouders. 

 



5. Speelplaats  

De speelplaats wordt in eerste instantie aangepakt door de werkgroep natuur en 

speelomgeving. Ze plannen een klusdag in om te vergroenen op die plaatsen waar niet meer 

moet verbouwd worden. Er worden bomen, haagjes en struiken aangeplant. Voor fase 2 

bekijkt Tinneke met welke organisaties en/of firma’s kan samengewerkt worden om de 

speelplaats verder aan te pakken. Het ouderteam haalt aan dat “Fris in ’t landschap” en 

“Kind en samenleving” hier een rol bij kunnen spelen. Tinneke neemt dit verder op. 

Op vlak van omheining fietsenstalling en het volledige schooldomein is een aanbesteding 

gebeurd. Eind november hebben we hierover meer nieuws. 

 

6. Varia  

Forumbar : Johan coördineert dit. 

Wandeling : november gaat niet door, de werkgroep bezorgt ons een nieuwe datum. 

 

Data volgende ouderteams : 

- dinsdag 22 november 20u – 22u 

- donderdag 15 december 20u – 22u  

 

 


