
 

Verslag 
ouderbouwvergadering 

maandag 2 mei  2016 
 

Aanwezigen :  
Olivier (team), Ina (team), Maarten (Anke, Lena, Stien), Greet (Olivia ,Lars), Nele (Amelia, 
Mila), Sandra (Remco, Tristan, Mauro), Nathalie (team), Laurence (Lotte, Kobe, Lars), Kevin 
(Ezra), Nikki (Stan), Lieven (Otis, Ander), Isabelle (Matisse) 
 

1. De Quiz: evaluatie  
De eerste editie van de quiz op 22/4 was een succes. Er kwam heel wat positieve feedback. 
Graag een tweede editie volgend schooljaar, eind januari of februari 2017. 
De opbrengst van de quiz was 426€ ten voordele van de ouderbouwkas. 
Inkomsten uit drank: 838€. Inkomsten inschrijvingen: 320€. Kosten: 732€ 
 
Is het opportuun om de quiz op een andere locatie te organiseren? Aanwezigheid van tafels, 
stoelen, tap vergemakkelijkt de organisatie. Nadeel is dat de kostprijs voor de huur van een 
zaal.  
Suggestie van Laurence (Lotte, Kobe, Lars) om leerlingen bovenbouw  te laten opdienen. 
 
 

2. Het Schoolfeest op zaterdag 28 mei 2016 om 14 u 
Dit jaar wordt er volledig voor tapas geopteerd. Er wordt geen spaghetti meer aangeboden.  
Er wordt morgen een oproep gedaan bij de ouders voor het maken van tapas en een 
inschrijving voor het eten op het schoolfeest. 
Suggestie om opnieuw een doodle te maken zoals vorig jaar, cfr Hilde (Kamiel, Marius), 
zodat er een overzicht is van welke ouder wat maakt zodat er genoeg variatie is. 
Voor de helpende handen wordt er een doodle gemaakt en uitgehangen aan ad valvas. 
 
Voorstel van de werkgroep Schoolfeest om ‘Schijt je rijk’ te organiseren.Het schoolteam kan 
zich vinden in dit voorstel. Voorstel van Olivier om te opteren voor een geit en geen ezel.  
We vragen die dag een Speelstraat aan bij de stad.  
 
Thema van het schoolfeest zijn de 4 elementen. Er wordt afgestapt van het toonmoment in 
de zaal. Er zijn 4 toonmomenten doorheen de school, met een doorschuifsysteem zodat 
iedereen alle momenten te zien krijgt. Team is volop bezig met uitwerking van een vlot 
doorschuifsysteem . 
De groepen kinderen zijn ingedeeld volgens hun eigen element (adhv sterrenbeeld) en 
worden begeleid  door  3 leerkrachten die ook ingedeeld zijn volgens hun eigen element. Dit 
kwam in aantal wonderwel uit! 
 
Vraag van Kevin (Ezra) of het schoolfeest ook een moment is om school te leren kennen. 
Ouders die deze dag de school komen bezoeken, zijn wat buitenstaander op dat moment.  



 

Olivier geeft aan dat het schoolfeest in eerste instantie een moment is om te feesten met 
alle betrokkenen van de school.  
Het team geeft aan dat het op een dag als deze niet evident is om info te geven aan 
potentieel nieuwe ouders omwille van toonmoment, tapas, ... 
Voorstel van Maarten om infostand over de school te plaatsen.  
 

3. De schoolfuif 
Amelie (Ides en Wies) nam initiatief om de school te betrekken bij de fuif van DE studio op 
Mechelseplein in Antwerpen op 25 juni 2016. Deze fuif opent het feest in het kader van de 
Mechelsepleinfeesten. Start 21 u, einde 02.00 u 
De normale inkom is 12 euro (incl cocktail).  Inkom voor de school is 5 euro en deze 
opbrengst gaat naar de school.  Er is geen voorverkoop van tickets. 
Dj’s, setting, bar zijn verantwoordelijkheid van DE studio. Opbrengst van de bar is ook voor 
DE studio.  
Een flyer volgt.   
 

4. Mortsel loopt 
De school neemt als groep deel aan Mortsel loopt op 20/5. Joeri (team) neemt dit op en 
zorgt voor inschrijvingsstrookjes.  
 

5. Organisatie school 2016-2017 
Liesbeth (oudste kleutergroep) is afwezig omwille van de zorg voor haar kinderen op dit 
moment. Patrick begeleidt als groepsverantwoordelijke de groep van de oudste kleuterbouw 
tot het einde van volgende week. De school blijft op zoek naar vervanging voor Liesbeth. 
Olivier hoopt volgende week nieuws te krijgen over duur van Liesbeth haar afwezigheid. 
Vanzelfsprekend is dit moeilijk voorspelbaar. 
 
Er is een gat in inschrijvingen voor geboortejaren 2013 en 2014. Er zijn nog  6 plaatsen voor 
geboortejaar 2013 en nog  4 plaatsen voor geboortejaar 2014.  
De maximumcapaciteit behalen is geen streefdoel maar dit ‘gat in de inschrijvingen’ heeft 
consequenties voor de werking van de kleuterbouw. Momenteel is er meer dan 1,5 
begeleiding. Volgend schooljaar zullen er 3 groepsleerkrachten in kleuterbouw zijn (Chris, 
Patrick, Nathalie).  
 
In oktober 2016 wordt voor de laatste keer in oktober het leerlingenaantal geteld. De school 
is nu het 6de jaar een autonome school. De regelgeving is dat het leerlingenaantal vanaf dan 
in februari wordt geteld. De telling van het leerlingenaantal in februari 2017 telt dus ook 
voor oktober 2017. Dit heeft als voordeel dat ook de instappers (tot februari) worden 
meegeteld.  
 
In de lagere school is de telling quasi status quo. De organisatie van het team zoals dit jaar  
kan opnieuw gehanteerd worden.  
In september 2017 fusioneren de andere stedelijke Mortselse scholen tot de Parkschool.  
Olivier kadert het stappenplan van de  fusie. Hierdoor kunnen er verschuivingen gebeuren 
binnen het personeel van de lagere school. Olivier wil geen paniek zaaien maar wil tijdig 
informeren en communiceren over de onzekerheid . Eind mei, begin juni komt er meer info.  
 



 

 
 
De eerste ronde van de groepsverdeling is gebeurd.  Leerlingen die niet van bouw 
veranderen blijven bij dezelfde leerkracht. 
De rondes zijn : bevraging bij  kinderen (binnen eigen groep, parallelgroep, bovengroep), 
zorgvraag, meisjes/jongens, sociale mix.  
 
Olivier zat samen rond de groepsverdeling met Nele en Patrick op zorgniveau, nu zit hij 
samen met de leerkrachten. De planning van het team is om de groepsverdeling in juni te 
communiceren zodat er een stoelendans wordt georganiseerd;  de kinderen kunnen in de 
volgende groep  gaan proberen.  
Dit jaar gebeurt de groepsverdeling zonder de ouders te bevragen. Dit kan volgende keer 
terug op de agenda.  
 
Vraag van Kevin (Ezra) of er behoefte is aan actieve recrutering? Een gerichte actie waarbij 
de school zich duidelijk positioneert tussen de Zeppelin en de Parkschool.  
Olivier duidt dat dit een moeilijke oefening is. Momenteel is het opportuun voor de werking 
van de school om de maximumcapaciteit per groep op 18 te houden en niet op te trekken 
naar 20.  
Het beleid opteert voor blijvende kleine groepen maar wil ook inderdaad aan dat aantal 
geraken.   
 
Er wordt gesuggereerd om een werkgroep promotie op terichten.  Olivier zal een aantal 
mensen (ouders) aanspreken.  
De webiste wordt door veel aanwezigen bejubeld. Zeker de pagina van de groepen geeft een 
goed beeld van de werking binnen de klas.   
 

6. Thee 
De school biedt thee aan voor de lagere school kinderen en dit kwam op de schoolrekening. 
Vanaf  volgende week wordt gratis kokend water aangeboden en geen thee meer!  
 

7. Teamtraject 
Jaap, Nederlandse Jenaplanvereniging, is vorige week maandag langsgeweest. 
Deze sessie binnen het teamtraject ging over: vertrouwen geven aan kinderen, pedagogische 
houding van de leerkracht, didactisch handelen ( uitgaan van de talenten van elk kind, hen 
ruimte en vertrouwen geven). Nathalie vertelt enthousiast over “Zwijg en zit stil”, het 
toepassen van leerdoelen en ontwikkelingsdoelen als leraar eens je ze kent. 
Link naar filmpje: https://youtu.be/oyWCAhKqipU 
 
Olivier geeft aan dat er interessante gesprekken worden gevoerd binnen het team over 
kinderen leren zelfstandig aan de slag te gaan.  
Dit schooljaar komt het team nog 1 keer samen op 9/6 (rond “Wat is ruimte geven?’, 
uitgaande van een gezamelijk idee een eigen invulling geven).  
Het team vertelt enthousiast hoe waardevol het teamtraject is, wil dit graag langer laten 
lopen en plant bijgevolg volgend schooljaar 5 samenkomsten.  
 
 



 

 
 

8. Fika 
Bedankt aan de ouders die zijn komen helpen tijdens de Fika middagen!  
Tot nog waren er elke middag genoeg ouders om de kinderen te begeleiden. Ina geeft aan 
dat er bij de tweede Fika vraag was naar doorgeven van klasregels.  De kinderen aten toen 
binnen omwille van het weer.   
Suggestie om bij regenweer een alternatieve activeit voorzien.  
 

9. Bomen van de Billie 
 
De ouderbouw diende beroep in tegen de beslissing om de bomen van de Billie te vellen. 
Het beroep is onontvankelijk verklaard omdat de ouderbouw geen vzw, wel een vereniging 
is.  
Greet C (Marilou, Oscar, Babette) heeft met schepen Steve d’Hulster gesproken. Voorlopig 
blijven de bomen staan en worden er alternatieven besproken.  
Wij worden gecontacteerd door de stad om de plannen van de nieuwe aanleg mee te 
bekijken.  
Maarten (Anke, Lena, Stien) geeft aan dat hij soms beschaamd is over de rommel in de tuin 
van de Billie. Mensen die de werking van de Billie / de school niet kennen, maken wel de 
connectie met de school.  
Olivier bezorgt het emailadres van de verantwoordelijke bij de stad waar Maarten zijn 
bezorgdheid kan uiten.  
Olivier duidt dat de boom op de speelplaats, in het vak van de laatste wagon komt.  
 

10. Schoolreis 
Heel de school gaat op 10 juni op schoolreis naar Het Sprookjesbos in Westerlo! 
Nele (Mila, Amelia) geeft aan dat schooluitstappen dit jaar super zijn!  
Reactie van enkele ouders: het is jammer dat de 2 oudste kleuterbouwen geen 
evenwaardige uitstappen organiseren. Het zou goed zijn om een nauwere samenwerking 
tussen de 2 groepen te organiseren zodat alle oudste kleuterbouwen kunnen genieten van 
de waardevolle uitstappen. 

 

11. Ouderbouw organisatie 
Afgelopen jaren werd er in de ouderbouw een voorzitter/secretaris/penningmeester  
verkozen uit de mensen die zich kandidaat stelden.  Dit schooljaar werden de taken van de 
voorzitter verder opgenomen door een stuurgroep: Greet (Oscar, Babette, Marilou), 
Maarten (Lena, Stien, Anke), Hilde (Marius, Kamiel), Katrien (Jack, Gus), Sven (Ides, Wies), 
Greet (Olivia, Lars).   
Volgende ouderbouwvergadering wordt terug op tafel gelegd of deze werking wordt 
aangehouden volgend schooljaar.  Welke werkgroepen blijven behouden? Wat willen we als 
ouderbouw elk jaar organiseren en wie stelt zich verantwoordelijk?  
 
 
 

12. Varia:  



 

 
- Participatie van ouders: agendapunt van Laurence (Kobe, Lotte, Lars): 
Er wordt veel gevraagd van ouders. Kunnen we bekijken hoe we meer ouders kunnen 
aanspreken om te participeren?  Vele handen maken het werk licht.  
Vaak nemen dezelfde ouders de taken op. Hoe kunnen we meer (groot)ouders warm 
maken?  Kan dit in het schoolreglement als aanmoediging /verplichting opgenomen 
worden?  
Kan er procentueel nu bepaald worden hoeveel gezinnen (ouders) deelnemen aan 
schoolactiviteiten? 
Bij de midden- en bovenbouw is er een tekort aan begeleiding per fiets of te voet naar de 
sportactiviteiten ter vervanging van de zwemlessen. 
Olivier geeft aan dat de participatie bij de kleuterbouw groter is en dat de vraag aan ouders 
vroeger zal  gesteld worden volgend schooljaar.  
Suggestie van Lieven (Otis & Ander): bij de start van het schooljaar aan alle ouders vragen 
voor welke activiteit ze kunnen bijspringen zodat ouders later in het jaar persoonlijk kunnen 
aangesproken worden.  
Suggestie van Kevin (Ezra): bij het begin van het schooljaar binnen de klasgroep een 
ontmoeting van ouders organiseren zodat ze elkaar aanspreken?  
 
Bedenking: nemen we teveel hooi op onze vork als school om op vele momenten 
ouderparticipatie te vragen? Kunnen uitstappen meer op maandag en vrijdag gepland 
worden omdat deeltijds werkende ouders dan eerder vrij zijn? 
Nathalie (team) geeft aan dat er projectmatig rond thema’s wordt gewerkt met de kinderen 
en  uitstappen moeilijk op voorhand te plannen zijn.  
 

- Emailadres 
Emailadres van de ouderbouw is nu: ouderbouw@jenaplanschoollievengevaert.be 
 
 
 

 Volgende ouderbouwvergadering : 9 juni om 20u in de school. 
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