
VERSLAG ouderbouw 12 juni 2018 
 
Aanwezig; Hilde Van Lommel (Marius en Kamiel, voorzitter), Olivier Somers (directeur), 
Sophie Meuris (leerkracht), Lotte Vanorshoven (leerkracht), Donald (leerkracht), Pascal 
Gathmann (Matisse), Sophie van Riel (Jules en Marie), Roeland Leenaards (Mil en Iola), 
Sandy Cools (Noah en Eva), Erwin Heynen (Kamiel), Dennis Merhet (Jelte en Tobias), Kevin 
Absillis (Ezra en Amon), Anali Conesa (Elea), Maarten Leus (Anke, Stien en Lena), Nele Saen 
(Mila en Amelia), Sofia Crols (Raven en Wolf), Natascha Bauwens (Lennert), Isabelle Maes 
(Matisse), Stefaan (Lene en Aaron, verslaggever) 
 

• Opmerkingen vorige verslag 
 
Evaluatie ‘Mortsel loopt’ 

- Onze school behaalde opnieuw de prijs voor de meeste deelnemers; de tegoedbon 
van Decathlon twv 50 euro gaat naar LO-materiaal.  

- Het was mooi om te zien hoe de kinderen elkaar en de volwassenen aanmoedigden. 
Heel fijne en sportieve sfeer! 

 

• Evaluatie schoolfeest 
 

- De show was geslaagd. Opnieuw geweldig om te zien hoe kinderen van verschillende 
leeftijden, van de kleinsten tot de grootsten, samen op het podium iets tonen en 
genieten. Nieuwe ouders/grootouders waren onder de indruk. 

- De speelplaats leek rustiger, tafels stonden meer verspreid 
- Over het algemeen is alles vlot verlopen 
- De workshops in de tuin zorgden voor een rustpunt, schmink werd niet gemist 
- ijs scheppen kende wel wat problemen; hoorntjes braken af, moeilijk scheppen (te 

hard of gesmolten ijs) 
- opbrengst schoolfeest: 2728,00 euro 

 
Suggesties 2019 

- Afval sorteren; ‘afvalstraatje’ bestellen 
- Algemeen briefje voor de inschrijvingen was niet zo duidelijk (lay-out aanpassen, 

eventueel 2 aparte briefjes (duidelijkheid aftoetsen bij de nieuwe ouders))  
- Start van de workshops nog duidelijker omroepen (sommige hadden dit gemist) en 

de workshops met pijlen aanduiden (vooral voor de kleuters) 
- De blikjes waren voor de kinderen een nogal grote portie  
- Gebruik van kartonnen rietjes 
- Afwas laten doen door oud-leerlingen 
- Kinderbuffet gezonder maken? (misschien duidelijker maken dat kinderen uit héél 

het buffet mogen kiezen, maar ouders niet van het ‘kinderbuffet’ mogen nemen)  
- Kinderen betrekken bij het maken van gerechten (‘leefschool’) Hierbij werden vragen 

gesteld omtrent haalbaarheid tijdens de drukke voorbereidingen van het schoolfeest 
- Desserten-buffet pas openen na het eten. 
- Kleinere potten ijs. Volgend jaar bekijken of de ‘ijsboetiek‘ optie is (geitenijs), 

eventueel kiezen voor waterijsjes en Cornetto’s 
Overschot van het ijs wordt verkocht op vrijdag na de afsluitkring 



• Evaluatie grootouderfeest 
 

- Fijne reacties van de kinderen. 
- Ging uitzonderlijk op school door, zo leren de grootouders ook de school zelf beter 

kennen, wat wel interessant is. 
- Workshops duurde misschien wat lang, tijdsindeling herbekijken 

De vraag werd gesteld of dit niet confronterend is voor diegene die geen grootouders 
hebben? Leerkrachten en andere grootouders vangen dit tijdens de activiteiten prima op 
(meter/peter, tante/nonkel mogen eventueel in de plaats komen) 

- ‘Max 4 personen’ wordt niet opnieuw vermeld op de briefjes 
- Algemeen positieve feedback 

 

• Omgaan met rouw en afscheid 
 

Nav het overlijden van Marc, de vader van Jolan. 
Is er nood aan een draaiboek op de school bij een overlijden van een kind, gezins-/familielid, 
leerkracht?  
De aanpak verschilt naar gelang de situatie en gebeurt in overleg met het betrokken gezin. 
Donald wijdde een ‘kringgesprek’ aan het voorval. Het was opmerkelijk hoeveel kinderen 
vergelijkbare verhalen konden vertellen.  
Verder tracht de leerkracht in te spelen op eventuele noden van de kinderen. Wanneer er 
zich iets aandient wordt ermee aan de slag gegaan.  
Er kan misschien wel iets meer voorhanden zijn aangaande het thema, zodat er zaken 
kunnen worden aangereikt op verschillende niveaus (individueel, klasgroep, naar ouders 
toe,..)  
De vermelding op het schoolfeest was zeer waardevol en werd erg geapprecieerd. 
 

Directie en leerkrachtenteam bekijken dit samen verder. Ook CLB wordt erbij betrokken.  
(Natascha Bauwens stelde zich kandidaat om hier mee over na te denken) 
 
Terugkoppeling volgende ouderraad. 
 
 

• Helpende handen werkgroepen 
 
Voor de werkgroepen die reeds op het einde van dit jaar werden opgestart, zijn er inmiddels 
voldoende kandidaten. De ouders in kwestie worden op de hoogte gebracht zodat de 
werkgroepen van start kunnen gaan. De peters en meters zullen in de vakantie 
gecontacteerd worden zodra er zicht is op de nieuwe leerlingen.   
 
Ook voor de bosklassen zijn er genoeg mensen die meegaan. De oproep voor de bosklassen 
was niet helemaal duidelijk (verwarring over het feit of het ging over voorbereidingen of 
effectief meegaan). Aurora en Sarie nemen de voorbereidingen op zich.  
 
 
 
 



• Verkiezing nieuwe kernteam:  
 
Voor het schooljaar 2018-2019 is er een kernteam van 7 enthousiastelingen om de 
ouderbouw in goede banen te leiden. 

- Sandy (Noah bij Leen & Eva, Eva bij Patrick) 
- Sophie (Jules bij Kathleen, Marie bij Leen & Eva) 
- Erwin en Ann (Kamiel bij Chris) 
- Dennis en Kathleen (Jelte bij Nathalie, Tobias bij Chris) 
- Greet C (Babette bij Sophie, Marilou bij Kathleen, Oskar bij Lotte) 
- Greet S (Olivia bij Leen & Eva, Lars bij Patrick) 

 
Greet Steeman en Greet Compeers blijven nog één jaar. 
Maarten blijft penningmeester. 
 

• VARIA 
 

- Stoeltjes passen: 21 juni 10.30u. Op dat moment worden ook de ouders gemaild met 
de klasverdeling voor volgend schooljaar 

- Voorstelling zolder; 29/06 
- Moet de frisdrank voor schoolfeest ed van OXFAM komen? Er werd door het 

kernteam bewust gekozen voor fairtrade en/of lokaal ipv meer winst op 
drankverkoop. 

- Vraag of er op vrijdag tijdens ‘cafeetje’ meer variatie in drank kan worden 
aangeboden? 

- Idee om een reünie te organiseren voor oud-leerlingen van de school 
- Komt er een schoolfotograaf? Laatste week van het schooljaar krijgen de ouders de 

schoolfoto’s mee 
- Afsluitkring van de bruine beren op 22 juni start om 15.OOu  
- Uitstel van info-avond ‘rekentrappers’; Op vraag van het team werd deze uitgesteld. 

Wordt opnieuw ingepland begin van volgend schooljaar. Dit wordt zo snel mogelijk 
gecommuniceerd. 

 
 
 
 
 
 
 

 


