
Verslag ouderteam 30 maart 2017 

 

Aanwezig: Niels, Nathalie, Eva, Els, Géraldine, Mushi, Elke B, Tinneke 

Verontschuldigd: Jef, Yannick, Kristof, Dorien 

 

Varia 

- Als er van een werkgroep niemand kan komen naar het ouderteam, graag een verslag 

bezorgen. 

- Integratie : achter de hand houden van zanger bij gelegenheid 

Verkeer 

Verslag is klaar en wordt aan de ouders bezorgd. 

Fietsenhok : te klein, aan pad te openbaar, verhuizen binnen poort, afwatering paadje            

( Tinneke stuurt mailtje )  te klein fietsenhok is doorgegeven aan onze scholengroep 

Voor samenkomst stad mee te nemen : busstrook, idee van werkgroep om brainstormavond 

te organiseren waarbij alle ouders worden uitgenodigd om mee te denken. 

Denktank  

Leden : Eva, Géraldine, Els, An Torfs, Nathalie Jochems 

Overleg : brede school is vorig schooljaar opgestart, An gaat van de nota’s van vorig 

schooljaar bundelen tot een tekst. 

Mee te nemen punten vanuit denktank : 

 Klaswerking? Freinet in onze school? Vrije werktijd invulling? Informatie koppelen aan 

website? Gangen duidelijkheid over Freinet visueel maken? Visie updaten op website? 

Infobrochure? Handleidingen? Verschil in klaswerking tussen traditioneel, Freinet en ander 

methodeonderwijs? 

Infoavond : het schoolteam steekt eerst tijd en energie in visie en alle neuzen in dezelfde 

richting en de hele schoolvisie bekijken binnen de groter wordende school vraagt heel veel 

tijd dus de infoavond zal pas volgend schooljaar plaatsvinden aangezien we na de eerste 

sessie rond visie op het teamoverleg eerst andere prioriteiten hebben moeten behandelen.  

 



 Vooral de ancien ouders blijven moeite hebben met de groter wordende school : 

transitiemanagement door Nathalie Jochems ( mama van Lore en Lander ) voorleggen aan 

team – hoe omgaan met weerstand? Proces waar je door moet? 30/5 voor ouderteam, 

wenst het schoolteam ook deel te nemen? 

 Stuk klas en management school door Tinneke verduidelijken aan de ouders ( Tinneke 

niet elke dag fulltime in de klas en alle taken op schoolniveau blijven door haar gedaan 

worden ook opvolging personeel, leerlingenoverleg/zorg en klasbezoeken )  na de 

vakantie brief mee voor ouders  

 Ouderparticipatie/engagement bewuste kiezers van ouders?  

Stand van zaken werkgroepen 

Taal en verhaal : brief ouders meegegaan voor voorlezen tijdens middagpauze, uur van de 

middagpauze nog doorgeven, doelgroep waarvoor je voorleest? 

Forum : nieuwe ideeën worden op het lenteforum uitgetest. 

 

Werkgroep natuur en speelplaats : bekijken schaduwdoeken en moestuin 

Eetfestijn : volledige weekends vrij opvragen in oktober 2017 op campus 

Schoolafsluiter : zijn net voor de vakantie samengekomen en komen in de vakantie terug 

samen, Freinetvisie en doel centraal stellen van de schoolafsluiter 

 

Data volgende ouderteams telkens van 20u tot 22u. 

Maandag 24 april 

Dinsdag 30 mei : transitiemanagement door Nathalie Jochems 

Donderdag 22 juni  

 


