
 

 
Verslag Ouderbouwvergadering 

25 januari 2017 
 
Aanwezig: Olivier, Patrick, Kevin (Ezra, Amon), Stephanie (Miro, Dorothée), 
Laurence (Lars, Kobe, Lotte), Maarten (Stien, Anke, Lena), Nele (Mila, Amelia), 
Greet S (Lars, Olivia), Greet C-voorzitter (Oskar, Marilou, Babette), Hilde-verslag 
(Marius, Kamiel). 
 
Agenda: 

1. Evaluatie kerstmarkt 
2. Quiz  
3. Werkgroep inspiratie 
4. Voorjaarswandeling 
5. Talenten van ouders 
6. Mortsel loopt 
7. Nieuws vanuit het team 

 
 
Samengevat. We zoeken nog… 

• … prijzen voor de quiz op 3 februari 
• … trappistglazen die je aan de school wil schenken (voor quiz, schoolfeest,…) 
• … Ouders die mee willen nadenken over activiteiten in maart 

‘jeugdboekenmaand’ 
• … Ouders die soep (30L in totaal) willen maken in de ‘Fitte week’ op vrijdag 

10/2 
 

 
 

1. Evaluatie kerstmarkt 
Het samen zingen en musiceren met ouders, kinderen en team was een succes! 
De catering is in orde gekomen. Volgend jaar hebben we meer ouders nodig, zowel 
in de voorbereiding als op de avond zelf. Het eten was volledig op, drank was er 
over. De hoeveelheden zijn opgelijst in een Excel = handig voor volgend jaar. De 
opruim verliep ook vlot. De opbrengst : €1340 
Opmerking: niet iedereen geraakt op tijd op de kerstmarkt voor het optreden, daarom 
idee om de liedjes nog eens te herhalen tijdens de weekafsluitkring vlak voor de 
kerstvakantie. 
 
 

2. Quiz 
Er zijn 22 ploegen ingeschreven. De organisatie staat op punt. 
Er is enkel nog nood aan extra prijzen: momenteel 88 prijzen = onvoldoende, 1 prijs 
per persoon… dus nood aan 130-tal prijzen. Oproep aan alle ouders voor het 
binnenbrengen van prijzen of spullen! De prijzenpot wordt daarnaast nog verder 
aangevuld met ijsjesbonnen. 
Idee van aankoop wijn- en cavaglazen ipv ze te huren (huurprijs is redelijk hoog). Ze 
zijn bruikbaar voor quiz, schoolfeest, recepties, etc. Akkoord voor de aankoop van  
100 wijnglazen en 60 cavaglazen. 



 

Trappistglazen worden niet aangekocht, wel gehuurd, daarom oproep:  
‘Doneer je trappistglas’ (elk glas extra is er 1 minder huren). Heb je één of enkele 

trappistglazen op overschot?  
Plaats ze deze of volgende week in de keuken van de Billie. 

 
 

3. Werkgroep inspiratie 
Verschillende ouders stelden zich kandidaat als helpende hand, maar dit schooljaar 
is de werkgroep nog niet samengekomen.  
Oorspronkelijk idee van de werkgroep was om projecten van buiten de school in de 
school brengen.  
De vaststelling was dat er zich veel leuke projecten aandienden, maar dat dit een 
overload werd. Vandaar is de focus verlegd naar ouderparticipatie: nadenken over 
mogelijkheden om ouders bij elkaar te brengen en bij de school te betrekken. 
Deze ouderraadbijeenkomst biedt alvast voeding aan de werkgroep inspiratie: zie 
‘talenten van ouders’. 
 
 

4. Voorjaarswandeling  
De wandeling is uitgesteld naar zondag 19 februari 2017. De geplande wandeling 
aan het Antitankkanaal blijft behouden. 13.30u = vertrekuur.  
De ouders ontvangen weldra een mail om zich in te schrijven.  
 
 

5. Talenten van ouders:  
Enkele jaren geleden werd op basis van ingevulde fiches een databank opgemaakt 
met talenten van de ouders.  
Blijkt dat het moeilijk is om je weg erin te vinden.  
Thema voor de WG inspiratie: hoe die talenten van ouders meer benutten? Bv. bij 
een WO-thema: de leerkracht kan ouders bevragen, ouders kunnen zich zelf 
aandienen.  
Idee: per bouw de vaste thema’s oplijsten die aan bod komen + die lijst aan de 
ouders bezorgen. Geïnteresseerde ouders kunnen zich dan aandienen.  
 
 

6. Mortsel loopt:  
Oproep aan de ouders om ook mee te lopen. Is een goed voornemen om het nieuwe 
jaar mee te starten. Als je nu start met lopen, haal je 5 km makkelijk tegen juni.  
Om dat mogelijk te maken zal er ook nood zijn aan ouders die op de kinderen van de 
lopers willen passen. 
Leuk weetje: de voorbije twee jaar heeft de Jenaplanschool de prijs van meeste 
deelnemers gewonnen! 
 
 

7. Nieuws vanuit het team: 
 
• Fitte week = week van 6 februari 2017: gezonde voeding, water, hygiëne en 

beweging staan in de kijker. Volgende week ontvangen de ouders alle info. 
Mogelijke ideeën vanuit de ouderbouw :  
  



 

• yogasessie 
• turnleerkrachten voorzien actieve sessies 
• Fit-o-meter Fort 4 
• Fitness toestel van de stad Mortsel naar school halen 
• Initiatie Rope-skipping  
• die week geen koeken mee naar school maar noten, gedroogd fruit, 

maïskoeken,… 
• turnen met bejaarden in een rusthuis 
• zelf de groenten of fruit snijden op woensdag 8/2.  

 
Op vrijdag 10/02 voorzien ouders soep. Olivier doet oproep.  

 
 

• Jeugdboekenmaand: Thema is diversiteit M/V/X 
Olivier zoekt een paar ouders die er mee over willen nadenken:  
Welke groepsoverschrijdende activiteiten kunnen we aanbieden?  
Gaat over stereotiepen over jongens/meisjes, mannen/vrouwen.  
Ideeën:  -Boek: ‘Koning zoekt koning’ 
  -schoolkrant maken rond dat thema 
  -bijpassend schoollied maken 
Olivier lanceert oproep in Nieuwsflits. Deadline om je kandidaat te stellen = 3 
februari 2017. 

 
• Inschrijvingen 2017-2018: 

Voorinschrijvingen van broers en zussen in januari en februari. Vanaf 6 maart 
2017 om 16u start de algemene inschrijving voor iedereen. 

 
• Carnaval: laatste week voor krokusvakantie, meestal vrijdag. 

Oorsprong van carnaval = feest voor iedereen, los van alle standen en 
klassen. Was een zootje ongeregeld. Is dat nog steeds … Tot nu toe meestal 
een halve dag en dat ervaren de leerkrachten als ruim voldoende.  
Mogelijke ideeën vanuit de ouderbouw? 

• Idee om woensdag 22 februari carnaval te houden ipv vrijdag = 
sowieso een halve dag.  

• Regels afspreken: bv. geen wapens, … 
• Thema per klas kiezen.  
• Maskers in de klas maken.  
• Stoet met de school door rusthuis Meerminne? 

 
• Jenaplantraject met Jaap: 

Wordt door het team als een meerwaarde ervaren. In de zoektocht naar 
zichzelf en de identiteit van de school stelt men vast dat er voortdurend een 
afgewogen moet worden of er flexibiliteit moet zijn of nood aan vaste 
structuren.  
Jaap heeft ook aandacht voor zaken die in eerste instantie details lijken:  

• op tijd op school? Glijdende uren voor kinderen is niet mogelijk. Vast 
startuur is onontkomelijk. Onze school wil flexibel omgaan met ‘eens’ te 
laat komen, kan iedereen overkomen. Niet als het een gewoonte wordt.       



 

Bij de ouders en de kinderen de aandacht erop vestigen: 8.30u-8.40u = 
inloopmoment. 8.40u = start van de les. 8.40u aankomen = dus te laat. Op tijd komen 
blijft in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouders.  Idee: ouders erop 
aan te spreken tijdens een oudercontact.  
 

• Ander voorbeeld: geen rijen meer. Rij = bedoeld als overgangsmoment, 
om rustig in de klas te komen. Kan je ook bekomen zonder rijen.  

• Ook pedagogische thema’s komen aan bod + visie Jenaplan.  
 
 
Volgende ouderbouwvergadering: dinsdag 21 februari 2017 om 20u. 

Iedereen is welkom ! 


