
 

 

Verslag Ouderbouwvergadering 
dinsdag 21 februari 2017 

  

Aanwezigen : Nele (team), Kristien (team), Stephanie (Miro, Dorothée), Bert (Roos, Daan), Nele 

(Mila, Amelia), Pascal (Matisse), Isabelle (Matisse), Katrien – voorzitter (Gus, Jack), Maarten – verslag 

(Stien, Anke, Lena) 

 

Verontschuldigd : Olivier (team)  

 

Agenda: 

1. evaluatie quiz 

2. evaluatie fitte week 

3. evaluatie wandeling 

4. carnaval 

5. jeugdboekenmaand (maart) 

6. schoolfeest 

7. koffiestop broederlijk delen 

8. fika 

9. WG inspiratie - talentenfiches ouders 

10. lijst per groep met contactgegevens ouders? 

11. varia 

 

Verslag: 

1. evaluatie quiz 

Het was een leuke quiz en iedereen leek tevreden. Er waren 24 ploegen tegenover 16 vorig 

jaar. De organisatoren zien een volgende versie al zitten, mogelijks op 2/2/18.  

Mogelijke verbeterpunten: geluidsinstallatie voorzien, iets meer plaats tussen de tafels. 

Eventueel terug per ploeg minstens 1 persoon vragen die gelinkt is met de school?  

Opbrengst waarschijnlijk 1000€ (nog niet alle facturen zijn ontvangen) 

2. evaluatie fitte week 

Werd als positief ervaren, zowel voor het team als voor de kinderen. Sommige zaken worden 

met plezier elke week verdergezet, bvb letten op voldoende verluchting, genoeg drinken, een 

rondje lopen.. 

3. evaluatie wandeling 

Ook de wandeling was heel leuk. Er waren een 70-tal mensen. Volgende wandeling evt op 

8/10/2017 

4. carnaval 

(Is al gepasseerd bij verzenden van dit verslag)  

Alle voorbereidingen zijn getroffen. Om de rust en de vrede te bewaren werd gevraagd om 

geen wapens mee te nemen. Prima! 

5. jeugdboekenmaand (maart) 

Het thema = “Gender mvx”  

Er werd hulp gevraagd van enkele ouders gevraagd, ze krijgen nog doorgegeven wat er juist 

van hen verwacht wordt.  

Er is een doe-boekje opgesteld voor stad Antwerpen, en dit is beschikbaar voor het team. 



 

 

Suggesties:  

o Zelf een krant maken. Het team bekijkt wat er haalbaar en nodig is. 

o Dimitri Leue is peter van de jeugdboekenmaand, hij kan misschien uitgenodigd 

worden. 

o Greet S zou een lied voorbereiden om samen te leren. 

  

6. Schoolfeest -20 mei 

Het team zal een thema voor het schoolfeest voorstellen.  

Het toonmoment in een grote zaal versus het doorschuiven wordt nog bekeken. Ook kwam 

er een suggestie om de voorstelling elders te doen, zoals Dieseghem hoeve? Dit heeft voor- 

en nadelen.  

Voor de catering zorgen zoals jaarlijks de ouders. De werkgroep zal binnenkort samenkomen 

voor de voorbereidingen. De formule met tapas werd vorig jaar erg gesmaakt, en kan 

eventueel nog eens gekozen worden. Andere suggesties zijn welkom bij 

ouderraad@leefschoolmortsel.be . Er volgt nog een oproep voor de helpende handen. 

Mogelijke verbeteringen tov vorig jaar: Extra kindergerechten voorzien, die werden 

razendsnel verorberd.  

7. koffiestop broederlijk delen:  

Dit is een project om te sensibiliseren rond broederlijk delen, nationaal georganiseerd op 

10/3. Dit kan een leuk project zijn, maar is moeilijk te combineren met jeugdboekenmaand. 

Eventueel later in het jaar op terugkomen?  

Eventueel meer info op http://www.broederlijkdelen.be/nl/organiseer/koffiestop. 

8. Fika 

Fika is Zweeds voor een “rustmoment” met een potje koffie. Op school kan het hele team 

tijdens een fika even samenkomen, zonder zich te bekommeren over de kinderen. Een soort 

teambuilding dus. Vorig jaar werden zo een aantal fika’s gehouden, waarbij enkele ouders 

toezicht deden tijdens de middagpauzes. Voorstel van het team was om dit vrijdagnamiddag 

10/3 te doen. Bedenking dat het moeilijk is voor de ouders om een hele middag iets nuttig 

(en geordend) te organiseren in de klas. Middagpauzes overnemen lijkt beter haalbaar. 

9. Werkgroep inspiratie: 

Voor deze werkgroep zijn er momenteel geen “trekkers”. Om promotie te maken werd 

gevraagd aan Joeri (papa van Zoe die nu al in het middelbaar zit) om deze werkgroep even 

toe te lichten. Een van de thema’s was om verder te werken met de talentenfiches ouders. 

10. lijst per groep met contactgegevens ouders?  

Mag gevraagd worden op het secretariaat. Daar staan de gegevens op van de mensen die 

daar toestemming voor gaven. 

11. varia 

• Suggestie om de speelplaats te versieren met “playgrounds”. Prijs wordt bekeken. 

Bedenking of het lang blijt “plakken” op de tegels van de speelplaats. 

• Grootouderfeest 31/3: concept is de picknick zoals eerder gemeld. Er wordt nog een 

nieuwe mail gestuurd.  

 

Volgende ouderbouwvergadering: do 23 maart om 20u in de school. Welkom! 


