
Verslag ouderteam 15 december 2016 

 

Aanwezig: Niels, Nathalie, Eva, Yannick, Géraldine, Melissa, Dorien, Els, Kristof 

Verontschuldigd: Tinneke, Jef, Johan, Nick, Eveline 

 

Varia 

Kan er op elke vergadering iemand van elke werkgroep aanwezig zijn om een stand van 

zaken te geven?  

Wie wil er nog meewerken aan het communicatieplan? Jef gaat zelf een eerste aanzet 

maken om dan met de groep samen te komen. Vanaf februari.  

Tinneke heeft hierover samen gezeten met Jef. 

Eva polst eens bij Sofie Segers. Géraldine. Voor Melissa kan het, maar alleen ’s avonds.  

 

Infoavond Freinet 

Het team heeft een vergadering gehad met betrekking tot visie in oktober. Toen kwamen er 

andere zaken prioritair te staan op schoolniveau. Na de paasvakantie kan hier normaalgezien 

verder aan gewerkt worden. Dit vraagt tijd om dit goed uit te werken, ze willen komen tot 

een gedragen freinetvisie waar het volledige schoolteam kan achterstaan. Het schoolteam 

wil pas een infoavond organiseren wanneer dit volledig klaar is. Sowieso zal dit niet meer dit 

schooljaar zijn. Streefdatum is momenteel oktober of november volgend schooljaar.  

 

Stand van zaken werkgroepen 

 

Afsluiting schooljaar: eerste vergadering brainstorm geweest. Ze werken dit nu verder uit. 

Start om 17u.  

 

Stikfabrik: terug een poging gedaan om op woensdag terug stikfabrik te doen. Bleef dezelfde 

kliek. Sinds januari niet meer geweest. Op vraag van ouders en projecten kan dit weer 

opgestart worden. Stikfabrik blijft bestaan. Er mogen vragen komen.  

Op woensdagvoormiddag om de twee weken stikfabrik met allochtonen. Stikfabrik probeert 

om hier ook wat andere ouders te betrekken.  

Idee: stikfabrik kan duidelijk maken dat je het daar ook kan leren.  

 

 



Denktank: er zijn een aantal mensen weggevallen. Eva heeft een oproep gedaan voor 

nieuwe mensen en trekker. Bezig met visietekst rond brede school door oog van ouders. 

Door tijdsgebrek nog niet helemaal afgeraakt. Doelstelling: organiseren infoavond omtrent 

brede school waar alle ouders welkom zijn om mee na te denken. Nadenken over meerdere 

infoavonden rond verschillende onderwerpen, voorstellen mogen steeds aan Tinneke 

doorgegeven worden. Wat de infoavond Freinet betreft werkt het schoolteam aan het 

inhoudelijke deel ( pedaogisch-didactisch ) en kan de denktank ondersteunen naar 

organisatie toe. Géraldine wil terug aanpikken. Vergaderingen ongeveer om de 6 weken.  

Idem dito: Els. Eva wil wel trekker zijn, als er meerdere mensen zijn. Eva houdt Géraldine en 

Els mee op de hoogte ivm vergaderingen denktank. 

 

Quiz: niemand aanwezig.  

 

Soep: Gehoord in wandelgangen dat mensen zich hadden opgegeven en niet gecontacteerd 

zijn geweest. Ouders die zich opgegeven hadden voor een datum, stonden zo genoteerd in 

het schema waardoor er vanuit gegaan werd dat ze op de hoogte waren. Werkgroep soep 

zorgt nog voor een evaluatie en brengt dit mee naar een volgend ouderteam. 

Verkeer: Els zit in deze werkgroep. Niet meer samengekomen volgens Els. Navragen bij 

Tessie. Werkgroep verkeer spreekt nieuwe datum af om samen te komen, Tessie stuurt 

doodle.  

Forum:  

-  Plannetjes maken om te laten weten waar de tentoonstellingen plaats vinden. 

-  Kaft maken met ideeën/leidraad voor forum voor de kinderen. Zo kunnen ze zelf ideeën 

opdoen. Vraag: Als de ideeën van de kinderen komen, is een kaft dan nodig? 

-  Rails aan de muur, waar decor of iets anders kan aangehangen worden.  

-  Presentatie door kinderen zesde leerjaar. In vraag gesteld of dit blijft of dit ook anders kan.  

 

Taal en verhaal: bezig rond gedichtenweek. Mails naar leerkrachten gestuurd rond 

gedichtenweek met ideeën. Trekker in de groep.  

 

Lentebrunch: de lentebrunch is bij elkaar gekomen en hebben een planning gemaakt. 

Wandeling: nog geen nieuwe datum. Eva vraagt hier achter. Lukt dit nog dit schooljaar? Nog 

veel dingen op komst. Doorschuiven naar volgend schooljaar? 

Speelplaats: niemand aanwezig.  

 

 

 



 

Stand van zaken speelplaats 

Schaduwdoeken moeten opgenomen worden in de werkgroep natuur en speelplaats. Eerst 

zullen de infrastructurele dingen worden aangepakt door de scholengroep. Daarna kan 

werkgroep speelplaats verder uitwerken. 

De dienst infrastructuur van de scholengroep is alles komen bekijken.  

De huidige berg en zandbak gaan weg en heel de ruimte wordt volledig vernieuwd. 

Voor de zandbak mogen we zelf nog zoeken hoe we die verdere invulling geven in onze 

Freinetvisie. Dit zou dit schooljaar nog gebeuren.  

De draad tussen de kleuterspeelplaats en het basketbalveld wordt verplaatst naar achteraan 

zodat we een grotere speelplaats krijgen. 

Waar nu de dinobak is komt een pad waar een vrachtwagen over kan om het zand te 

verversen van de zandbak. 

Aan het duikelrek komt een boord en wordt de ondergrond reglementair gemaakt. 

De kastanjeomheining wordt volgend schooljaar vervangen. Voorlopig wordt deze vastgezet 

met nieuwe vaste palen.  

De scholengroep kijkt mee wat de werkgroep speelplaats aangeeft, dit moet vanaf nu steeds 

gecontroleerd worden zodat het in orde is voor de veiligheid en we niet onnodig kosten 

maken.  

Stand van zaken verkeersveiligheid schoolomgeving 

Tinneke is naar de vergadering geweest over het verkeer in de Boomgaardstraat. 

De oostelijke as van Turnhout zit in een planfase. Daar zit de Boomgaardstraat bij. 

Er wordt nu gewerkt aan de plannen. Als ze aan het stuk Boomgaardstraat zitten, 

contacteren ze de scholen en wordt er opnieuw vergaderd. De punten die de scholen 

aangeven worden dan bekeken en wat mogelijk is, wordt in de plannen opgenomen.  

Het zebrapad kan niet verlegd worden, dit is volgens de verkeerswetgeving perfect in orde. 

Vaak denken ouders dat dit verkeerd ligt maar dat is niet zo. Als je uit het verkeersvrij paadje 

komt, dien je eerst naar links te gaan en via het zebrapad over te steken, indien je naar de 

straat tegenover het verkeersvrij pad moet, steek je reglementair over op de hoek als je van 

het zebrapad komt. Omgekeerd idem, als je uit de straat tegenover de school komt, mag je 

niet op die plaats de straat oversteken, je draait rechts richting zebrapad en steekt langs 

daar over.  

Voorstellen  van ouders, team… kunnen doorgegeven worden aan werkgroep verkeer of aan 

Tinneke ( bijvoorbeeld verkeersdrempels ). 

 



Data volgende ouderteams telkens van 20u tot 22u. 

Dinsdag 21 februari 2017  

Donderdag 30 maart 

Maandag 24 april 

Dinsdag 30 mei 

Donderdag 22 juni  

 


