
Verslag ouderteam 21 februari 2017 

 

Aanwezig: Niels, Nathalie, Ann, Eva, Saan,  Dorien, Els, Kristof, Tinneke 

Verontschuldigd: Jef, Yannick, Géraldine 

 

Varia 

* Op tijd op school komen is voor sommige ouders nog steeds een probleem. Dit blijft de 

klaswerking verstoren. Er zijn al een aantal dingen uitgeprobeerd maar deze blijken niet te 

helpen. Het ouderteam vindt dat we hier als school strenger mogen optreden aangezien ook 

de kinderen die wel op tijd op school zijn hier nadeel van ondervinden. Na de vakantie 

worden de namen van de laatkomers genoteerd door de leerkrachten en worden deze elke 

week  op vrijdag doorgegeven aan Tinneke.  

* Als er briefjes/flyers worden meegegeven van initiatieven die niet van de school uitgaan 

maar wel doorgaan op school, moet dit duidelijk vermeld worden in communicatie op flyers. 

Als ouders flyers wensen mee te geven via de school wordt dit eerst met Tinneke besproken.    

* Ouders missen in sommige klassen brieven in de boekentassen van de kinderen. 

Schoolteam controleert dat alle communicatie uit de bakjes in het leraarslokaal op tijd mee 

is naar huis.  

* Communicatie : Jef heeft samen gezeten met Tinneke, de groep kan nu verder ( Géraldine, 

Dorien en Eva )  

 

Stand van zaken werkgroepen 

 

Afsluiting schooljaar: werkgroep is op 20/2 terug samengekomen, verslag komt een van de 

volgende weken samen met het nieuws van de week.  

 

Stikfabrik: verduistering forum is een vraag van de werkgroep forum, werkgroep forum zorgt 

voor offerte en bespreekt dit met mensen stikfabrik.  

 

Denktank: er gaat momenteel een doodle rond onder de geïnteresseerden om opnieuw 

samen te komen. 

 

Quiz: opbrengst €982, dit bedrag wordt voorlopig even op de spaarrekening gezet om na de 



planfase van de verduistering voor het forum dit te bekostigen.  

 

Soep: evaluatie in werkgroep laten plaatsvinden en dan meenemen. 

 

Verkeer: volgende samenkomst na de krokusvakantie inplannen. 

 

Forum: ideeën rond anders presenteren, voor de kinderen die iets in de klas doen maakt de 

werkgroep handvaten om het ‘niet op het podium’ gedeelte toffe invullingen te geven. 

 

Taal en verhaal: volgende vergadering wordt nog gepland om prioriteiten naar volgend 

schooljaar vast te leggen. 

 

 

Lentebrunch: de lentebrunch komt op 22/2 samen voor verdere invulling, alles op schema. 

 

Wandeling: gaat dit schooljaar niet door.  

 

Data volgende ouderteams telkens van 20u tot 22u. 

Donderdag 30 maart 

Maandag 24 april 

Dinsdag 30 mei 

Donderdag 22 juni  

 


