
 

Verslag Ouderraad 7 juni 2022  

Aanwezig: Directeur Liesbeth, Yannik, Roel, Floriane, Sarina, Maurice, Linda, Juf Anke, Julie, Anne, 
Christine, Rob, Jan (Voorzitter), Sien (Secretaris) 
 

Verontschuldigd: Marijke (Penningmeester), Lisa 

 

 

Mededelingen directeur en voorzitter 

• Schoolfeest:  
o Goede opkomst en opbrengst, die oa zal besteed worden aan meubilair 3e graad 
o Tip voor volgend jaar: ouders die willen helpen zelf shiften laten kiezen 

• Inschrijvingen: volgend jaar zitten zo goed als alle klassen vol 
 
Nieuws van de schepen en van de raden 
/ 
 
Nieuws van de werkgroepen 

• Financieel verslag 
o Rekening Naschoolse activiteiten mag opgezegd worden aangezien ze niet meer gebruikt 

wordt en er een kost verbonden is aan deze rekening. 
o Rekening Huiskamer:  

▪ 1373€ op de rekening, waarvan 400€ afgelopen jaren is voorgeschoten door de 
Ouderraad. Er is door Sylvia en Angelique budget gevraagd om te besteden aan 
de verfraaiing van de huiskamer. Jan, Sylvia, Rob en Yannick bespreken hoe het 
geld te besteden. 

o Rekening Ouderraad blijft behouden. 
o Eindsituatie over de 3 rekeningen: 9552€ 
o Anne zit samen met Marijke en Jan om het beheer van de rekeningen over te nemen. 
 

• Evaluatie paasdrink  
o Het was leuk, dank aan mensen die insprongen 
o Hot dogs beter in apart kraam, niet meer samen met donuts en chips om files te 

vermijden 
o Gezondere voeding aanbieden, evt als enig optie 

 

• Evaluatie Info-avond bewuster omgaan met schermtijd 
o Georganiseerd in samenwerking met St-Clemens School en Huis van het kind. 
o Interessante informatie 
o Opkomst niet zo hoog vanuit Het Groene Dal (ca 10 ouders) 
o Ideeën: 

▪ Eventueel eens poll lanceren om te weten waar ouders info over willen. 



▪ Eventueel eens horen of er ouders zijn die info kunnen delen over specifieke 
thema’s. 

 

• Verkiezing nieuw bestuur 
o Deze 3 kandidaten stelden zich voor als team en werden verkozen als nieuw bestuur: 

▪ Yannik Tillieu - Coördinator 
▪ Rob De Lobel - Secretaris 
▪ Anne Bourgeois - Penningmeester   

o Praktische afspraken 
▪ Link: Google drive om documenten op te zetten 
▪ Communicatie: Liesbeth bekijkt optie om Yannick als voorzitter van de 

ouderraad mee in de bestemmelingen te zetten in Smartschool 
▪ Het nieuw bestuur bezorgt hun voorstelling voor 16/6 aan Liesbeth 

 

• Organisatie lichtstoet 
o De Ouderraad heeft een cheque van 600€ gekregen van de handelaars om deel te 

nemen aan de lichtstoet. 
o De werkgroep heeft een document opgemaakt in Google doc om te versturen naar 

de leerlingen om in te schrijven. Leerlingen kunnen deelnemen vanaf het 3e leerjaar, 
1e en 2e kunnen enkel onder begeleiding van hun ouders deelnemen. Ook ouders 
kunnen aangeven of ze actief willen meewerken of of ze willen sponsoren.  

o Ook voor leerkrachten zelfde doc: wie wil deelnemen? 
o Werkgroep vraagt of Stijn kan meehelpen tijdens zijn werkuren. Liesbeth bespreekt 

dit met Stijn. 
o De werkgroep vraagt of leerkrachten dingen willen knutselen met hun leerlingen.  
o Als thema werd vanuit de werkgroep het album ‘De Ark van Nero’ voorgesteld. 

Gezien deze titel gebaseerd is op een Bijbels verhaal, werd gevraagd een neutraler 
alternatief te kiezen, omdat dit meer aansluit bij de pluralistische visie van het GO!. 
Vb: Nero op Safari, Allemaal beestjes, … 

o Verkleding: 3e leerjaar leeuw, 4e zebra, 5e olifant, 6e giraf of aap (leerkrachten 
kiezen) 

 

• Organisatie infoavond september 8/9 
o Er komt een standje van de Ouderraad op de speelplaats van de kleuters, aangevuld 

met rondgang in de klassen om het concept van de klassenouders uit te leggen en 
een flyer uit te delen. Bedoeling is dat de klassenouder voor een snelle communicatie 
met de ouders kan zorgen, bvb via een whatsappgroep per klas, gemodereerd door 
de klassenouder. Hiervoor worden vooraf enkele afspraken gemaakt over wat 
wel/niet in whatsappgroep wordt gepost zodat er geen overload aan berichten komt. 

o Er komt ook een standje van de zorgcoördinatoren. 
 

• Communicatiekanalen: 
o Facebookgroep Ouderraad (gesloten groep), evt wordt ook instagram account 

opgericht. 
o Er komt een bijkomende facebookgroep van de school die open is voor iedereen. Er 

bestaat ook al een instagramaccount van de school. 
o De school mag geen mailadressen doorgeven van ouders. De Ouderraad maakt een 

brief op waarin goedkeuring wordt gevraagd om mailadressen/telefoonnummers te 
kennen. Evt wordt deze samengevoegd met communicatie over klassenouders. 



o Er kan ook info van de ouderraad geplaatst worden op de website of op smartschool. 
De Ouderraad zet hier een presentatie met link om in te schrijven voor de 
werkgroepen. 

o Meester Dimi wordt communicatieverantwoordelijke van de school. 
 

 
Rondvraag: 

• Circusreclame: Wat is beleid rond reclame?  
o Er is besloten op de Ouderraad om geen flyers in de boekentassen meer mee te 

geven, zodat kinderen niet rechtstreeks worden benaderd. Op facebook of via 
smartschool kan eventueel wel reclame gemaakt worden, maar enkel voor 
activiteiten met pedagogische link (kampjes, naschoolse activiteiten,…). 

• Wat is het beleid rond TV op school? 
Deze wordt nu enkel aangezet bij slecht weer in de pauze. Zodra het weer beter is gaan de 
kinderen naar buiten.  4e, 5e en 6e leerjaar spelen sowieso onder het afdak en kijken geen TV. 
Voor de kleuters is dit moeilijk te organiseren omdat de overdekte speelruimtes beperkt zijn. 
Er wordt gekeken of de omheining op de speelplaats kan verplaatst worden zodat er meer 
ruimte is onder het afdak. Er wordt door de school ook onderzocht om speeltijden te 
ontdubbelen. De Ouderraad vraagt of er in het geval dat er TV gekeken wordt  pedagogische 
programma’s aangeboden kunnen worden (dierendocumentaire, kinderrelaxatie, …) en zal 
enkele voorstellen doorgeven aan de school.  

• Kan in Bingel het spelgedeelte uitgezet worden? Liesbeth vraagt dit na. 

• Er wordt door de ouders een organigram van het schoolpersoneel gevraagd met foto. De 
Directie is ermee bezig, dit komt in orde.  

• De werkgroep Animatie heeft initiatief genomen om enkele activiteiten aan te bieden aan 
leerlingen tijdens de middagpauze. Er is momenteel veel interesse van de leerlingen, dus zijn 
bijkomende begeleiders welkom. Ouders of grootouders kunnen zich hiervoor steeds 
opgeven bij Floriane of Linda. De werkgroep bekijkt intussen nog enkele afspraken om de 
werking verder te optimaliseren. Voor volgend schooljaar wordt bekeken om eventueel  
animaties aan te bieden onder begeleiding van een betaalde animator of 6e jaars leerlingen. 
Er zijn strips en boekjes binnengekomen om te gebruiken tijdens de middag. Deze mogen 
steeds afgegeven worden bij het Secretariaat. 

• Het idee is gelanceerd om volgend jaar een schoolkrant op te richten, voor en door 
leerlingen. Linda checkt hoeveel het zou kosten om de leerlingen een afgedrukt exemplaar te 
bezorgen. Eventueel is het een optie om deze enkel aan te bieden aan de leerlingen van de 
lagere school (ca 400). Frequentie bvb 1x per trimester. Voorstel is om langs te gaan in de 
klassen om leerlingen te mobiliseren, en hen eventueel de kans te geven om dit uit te werken 
tijdens de middagpauze. 

 
 
Deze vergadering was de laatste van dit schooljaar. De data voor volgend jaar worden in september 
gecommuniceerd. 

 


