
Verslag ouderteam 15 december 2016 

 

Aanwezig: Niels, Jef, Els, Bart, Dorien, Tinneke 

Verontschuldigd: Johan, Eva, Géraldine, Kristof, Yannick, Nick, Evelyne, Wim 

 

Communicatie 

We gaan communicatie verder opnemen zodat we een documentje kunnen samenstellen 

met handvaten voor ouders wat communicatie in alle richtingen betreft. Jef bespreekt eerst 

met Tinneke wat er al vastligt is en waar de grenzen liggen. Nadien wordt dit in het volledige 

ouderteam besproken en verder vorm gegeven zodat het kan voorgelegd worden aan het 

volledige team. 

Rondje werkgroepen 

- voorleesweek : deze editie heeft de werkgroep een trekker gemist en vooral de praktische 

uitwerking verliep niet zo goed, er waren heel veel goede ideeën maar de groep heeft naast 

“denkers” ook behoefte aan “doeners”. De voorleesweek had dit schooljaar niet het effect 

zoals vorig schooljaar. De volgende activiteit proberen zij weer alles op alles te zetten om 

hier verbetering in te krijgen.  

- quiz : de quiz gaat door op 3/2/2017, de werkgroep is in volle voorbereiding! 

- speelplaats : vergroening speelplaats is enthousiast onthaald bij de ouders, er was ook heel 

wat volk om te helpen, op die manier ging het wel vlot vooruit  momenteel gesprekken 

aan de gang op campusniveau en op scholengroepniveau om de speelberg, zandbak, 

omheining aan te pakken, bij meer nieuws worden werkgroep en ouders op de hoogte 

gebracht 

- verkeer : eerste samenkomst achter de rug, veel ideeën liggen op tafel  wat de 

verkeersveiligheid in de schoolomgeving betreft  kwam de volgende boodschap van de Stad 

tot bij ons via Wouter Verhaert : 

Het klopt dat er plannen zijn om de oostelijke RWA-as te vernieuwen. Deze gaat door de Tijl- en 

Nelestraat, de Boomgaardstraat, de Oranjemolenstraat en zo verder naar het zuiden tot voorbij de 

ring. De heraanleg is een geschikt moment om de inrichting van de straat voor jullie school te 

verbeteren. Onze dienst wil deze verbeteringen graag nog met jullie school bespreken, om jullie input 

mee te kunnen nemen in het ontwerp. Technisch gezien gebeurt de vernieuwing van deze RWA-as 

best in één keer, waardoor dit een groot complex project is. Daardoor is de juiste timing nu nog niet 

goed in te schatten. Zodra er hierover duidelijkheid is en er met het ontwerp van de straat zelf gestart 

wordt, zal onze dienst jullie school contacteren voor overleg hierover. Dit kan mogelijk dit jaar zijn, 

maar ook pas volgend jaar. 



- kerstbar : Tinneke vraagt ouders om Jef te helpen bij de bediening, brouwer en kassa wordt 

geregeld via Elke C, Niels zal donderdag na school toog klaarzetten, Tinneke zorgt voor prijslijsten  

Kasverslag  

€1974,36 ( factuur vergroening speelplaats moet er nog af, bijna €1000 ) 

Varia 

- middagdrank / gesuikerde dranken : staat na Nieuwjaar op agenda teamoverleg onder 

gezondheidsbeleid op school samen met de verjaardagstraktaties en koekenbar  

 

Datum volgend ouderteam : 

maandag 23/1 van 20u tot 22u 

 

 

 


