
 

Verslag Ouderraad 22 november 2021 (online) 

Aanwezig: Jan, Directeur Liesbeth, Thierry, Anne, Dana, Ruud, Sophie V, Léna, Sophie C, Juf Lien, Sien 
 

Verontschuldigd: Marijke 

 

 

Mededelingen directeur en voorzitter 

• Vrijdag 26/11 was het boekenbeurs met Covid Safe Ticket en mondmasker. Er was een mooie 
opkomst. 

 
Mededelingen Voorzitter 

• De infoavond VONK! voor ouders en leerlingen 3de graad zal plaats vinden op donderdag 9 
december in het GC Felix Sohie. 

• Victoria Eeman  (Mama van Léon de Radigues 2LB): "De dag dat de ouders toezicht konden 
houden op de speelplaats was de beste dag van mijn zoons leven. Dus ik wilde weten of je 
misschien hulp nodig hebt met toezicht van de speeltijd? Ik wil graag helpen, of de leraren 
aflossen als dat nodig is! "  
Momenteel mag het niet door corona. Zodra het kan, bekijken we de mogelijkheden. Kan 
een win-win zijn voor ouders, leerlingen en school. 

• Werkgroep lichtstoet is al samengekomen voor 1e ideeën 
Nieuws van de schepen en van de raden 

• Alle nieuwe aanmeldingen voor nieuwe leerlingen worden gecentraliseerd via 1 aanmeldtool 
voor alle scholen van Hoeilaart en Overijse. 

• Speelplaats: de vraag om met een jaarlijks budget te werken werd goedgekeurd. Voortaan 
zal de werkgroep Speelplaats jaarlijks 250€ krijgen om te spenderen aan klein materiaal 
(ballen, springtouwen, krijt, …) voor op de speelplaats. 

• Organisatie kerstdrink:  
Update: op 2/12 werd beslist de kerstdrink niet te laten plaatsvinden omwille van de 
coronasituatie. We bekijken om zodra het mag een alternatieve drink te organiseren, zodat 
de ouders en leerkrachten een moment hebben om bij te praten. 

• De verkeerswerkgroep is op zoek naar nieuwe ouders om de ontwikkelingen binnen 
Hoeilaart mee op te volgen en de ouders te representeren in de gemeentelijke 
verkeerswerkgroep. We lanceren een oproep. 

 
Aanpassen statuten (huishoudelijk reglement) 

• In bijlage vinden jullie de voorstellen van de wijzigingen die de volgende vergadering 
besproken zullen worden en ter stemming gelegd zullen worden. De gemarkeerde passages 
zijn de belangrijkste. 
 

o Iedereen is lid van ouderraad 
o 2-maandelijks, omdat er nu ook andere communicatiekanalen zijn (smartschool, 

facebook) 



o Voorstel voor aanpassing van de procedure voor de verkiezing van het nieuwe 
bestuur van de Ouderraad 

▪ Werkwijze vorige verkiezing: Het ging om een geheime verkiezing: niemand 
wist vooraf wie kandidaat was en wie welke rol wilde opnemen. Het nieuwe 
bestuur werd gekozen op de 1e vergadering van het schooljaar. De Directeur 
maakte de verkiezing bekend in juni in het vorig schooljaar.  

▪ Voorstel voor nieuwe werkwijze: In maart zullen we op de ouderraad en in 
de nieuwsbrief uitleggen wat de ouderraad doet zodat ouders alle nodige 
info hebben wanneer de directeur de oproep voor kandidaten lanceert.  

▪ De verkiezing vindt plaats tijdens de laatste vergadering van de ouderraad 
van het voorgaande schooljaar. Op die manier kan het nieuwe bestuur al 
plannen maken voor het nieuwe schooljaar en zich voorstellen tijdens de 1e 
oudercontacten. 

▪ Iedereen die wil kan engagement aangeven. Posten kunnen dan onderling 
bepaald worden door de verschillende kandidaten die samen een team 
willen vormen. Dit team kan zich dan kandidaat stellen tijdens de Ouderraad.  

▪ Deze voorstellen zullen volgende keer voorgelegd worden ter goedkeuring 
op de Ouderraad. 

• Rondvraag: 
o Juf Dana: Vanuit de werkgroep Diversiteit en onderzoekend leren op school willen de 

leerkrachten inzetten op milieu. De school is ingeschreven bij Mooimakers voor 
verschillende actiedoelen, bvb: zwerfafval rond school gaan rapen, juffen en 
meesters geven hier les over, bezoek aan recyclagecenrum, vuilniswagen komt langs 
op school. In het kader hiervan vraagt de school de Ouderraad om een afvalvrij 
evenement organiseren, bvb: wanneer we een drink organiseren. Hiervoor kunnen 
bvb gratis herbruikbare bekers gehuurd worden bij Interrand. 

o Er is terug een leerlingenraad. Alle leerlingen van het 6e hebben gestemd voor een 
jongen en meisje die hen konden vertegenwoordigen. 

o Mama Sophie C werkt bij Decathlon en bekijkt samen met de werkgroep speelplaats 
of er voordelig materiaal kan worden aangekocht. 

 
Data volgende Ouderraden:  

• 10/01 

• 21/03 

• 16/05 – verkiezing nieuw bestuur 
 


