
Verslag ouderteam 21 januari 2016  

Aanwezig: Kristof, Niels, Eva, Marjan, Johan, juf Nathalie, Géraldine, Els, Yannick, Nick, 

Tinneke  

Verontschuldigd : Jef  

 

1. Eetfestijn  

- vrijdag gaan de inschrijvingen mee in de boekentassen van de kinderen  

- de werkgroep moet nog voor kookmateriaal zorgen  

- maaltijd minder bedeelden volgend schooljaar meenemen 

- doel : speelplaats groener maken  

 

2. Ouderbevraging  

- alle ouders hebben de resultaten van de enquête gekregen op papier 

- de actiepunten in het beleidsplan van de school en de actiepunten op het teamoverleg zijn 

toegevoegd in communicatie naar ouders 

 

3. Communicatie  

- informeren  

- welke communicatiemiddelen gebruiken we waarvoor 

- fiches werkgroepen ook in andere gangen ophangen  

 breder bekijken op volgend ouderteam en Jef vragen of hij dit wil faciliteren  

 

4. Werkgroepen  

- het infomoment over het ouderteam en de werkgroepen was heel goed bevonden  

- er werden al dadelijk namen op de fiches genoteerd van ouders die willen helpen  

- niet heel het ouderteam kon bij het geven van de info aanwezig zijn doordat ze ook in de 

klassen van hun kinderen naar het infomoment gingen 



- systeem juf of meester die ouders doorstuurt voor het infomoment van de ouders was 

goed  

- uren van de infoavond zijn voor veel ouders moeilijk  

- in de klassen zelf waren vaak weinig ouders aanwezig 

- hulpcheques moeten ten laatste binnen zijn op 30 september, dan gebeurt de oplijsting 

voor de werkgroepen en Tinneke vraagt de leerkrachten om deze in gang te trekken en een 

eerste overleg te organiseren, nadien nemen de trekkers en de planners van de 

werkgroepen dit over  

 

5. Verkeer  

- leerlingen campus fietsen wild over het verkeersvrije pad  opnemen met directeur 

campus door Tinneke  

 

6. Varia  

- bibboeken in de kastjes om mee te nemen : verdelen in 3 kasten ( 1/2/5 + 3/4/6 + kleuters ) 

 doorgeven aan werkgroep taal en verhaal  

- teamleden die aanwezig zijn op vergadering ouderteam afspraak door laten lopen : 

iedereen van het team doet een ouderteam mee  

- idee : pantoffels die te klein zijn op school laten zodat ze gebruikt kunnen worden door 

andere kinderen ( uitwassen, … )  bespreken in team  

- schaduwdoeken : we hebben 2 nieuwe schaduwdoeken gekregen onder garantie voor de 

doeken die stuk waren  Kristof, Niels, Nick en Yannick bekijken dit samen  

 

Data volgende ouderteams : 

- maandag 17 oktober 20u – 22u 

- dinsdag 22 november 20u – 22u 

- donderdag 15 december 20u – 22u  

 

 


