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samenvatting ouderforum 17.09.2019 en koffiemoment 18.09.2019 
 

1. verwelkoming 

 We mochten enkele nieuwe ouders begroeten. Bedankt voor jullie suggesties, feedback, 
mening … Samen maken we op deze manier de school van uw kind beter, sterker, 
gezonder, actiever ... 

 
2. terugblik op 

 huidige werken 
- De afwerking aan de binnen van de ramen staat nog op de planning. Daarvoor moet elke 
klas minstens een dag vrij worden gemaakt. We proberen de werken ook uit te voeren op 
schoolvrije dagen. Het zal zeker nog geluidshinder met zich meebrengen. 
- De vele werken die voor de zomervakantie werden aangekondigd zijn niet allemaal 
uitgevoerd. Enkel de verhuis tussen de twee kleuterklassen. Vandaar hebben we geen 
oproep meer gedaan naar alle ouders. Via mail en telefoon hebben we enkele ouders 
gevonden en was de klus redelijk snel geklaard. 

 Bedankt aan alle ouders en kinderen om de zomeraffiche van onze school uit te hangen en 
zo mee promotie te voeren voor onze school. Met het leerlingenaantal dat daalt is wat 
extra steun welkom. 

 start schooljaar  
- eerste schooldag : goed verlopen, onthaal en woordje van de directie was niet te lang, 
kinderen konden vrij snel naar de klas 
- oudercontact : ook goed verlopen, klasbrochures staan ook op de schoolwebsite 

 
3. informeren 

 klassen en personeel : het concept van de startkleuterklas werd nog even geschetst, ook 
verandering in de LS waar juf Laura de zorg in de klassen opneemt 

 opvolging schoolraad : We zoeken een vervanger voor Hugo Laporte. Hugo moest zijn 
functie neerleggen omdat hij geen kinderen meer heeft op onze school. 
- procedures staat beschreven in het laatste Wingerdblad  
- tegen de eerste schoolraad 15 oktober willen we opnieuw 2 vertegenwoordigers van de 
ouders hebben 
- de werking, het idee van de schoolraad als officieel beleidsorgaan werd door de directie 
toegelicht 
- meer info Kristof Rennen, juf Elke (voorzitter) of Peter 

 de schoolfotograaf komt langs op 22 november 
- overstap naar digitaal gebeuren > kinderen krijgen enkele nog een flyer mee met 
inloggegevens, betalingen gebeuren online 
- er is een ruimer aanbod aan foto’s en gadges 
- vanuit de school gaan we bekijken hoed we ouders kunnen ondersteunen bij het inloggen 
en bestellen mocht dat nodig zijn. 

 gezondheidsbeleid : Als school willen we ons gezondheidsbeleid duidelijker in kaart 
brengen en waar nodig bijsturen. Aan de ouders stelden we twee vragen ter inspiratie : 
- Waar zien jullie als ouders dat we met gezondheid bezig zijn? 
- Waar zien jullie kansen of mogelijkheden om mee aan de slag te gaan? 



 
4. plannen 

 la vite a tavola - spaghettirestaurant op 20 oktober > na een jaar onderbreking gaat de 
Wingerd Terhagen terug aan tafel, de uitnodiging werd meegegeven 
- een werkgroep ging reeds aan de slag maar we zoeken helpende handen > aangeven op 
de helpende handen cheque 
- verder zoeken we grote kookpotten, een 100-tal pastaborden 

 mailberichtjes vanuit de school voorlopig niet in mailchimp, e-mailadressen moeten 
opnieuw worden toegevoegd. 

 de schoolkalender op schoolwebsite is de meest up-to-date en kan door het schoolteam 
worden aangevuld, de kalender op Gimme moet nog worden ingegeven en zal mogelijk 
niet zo uitgebreid zijn als die op de schoolwebsite 

 
5. werkgroepen  

 quiz 
- datum geprikt op 25/4 
- Er wordt gewerkt met twee groepen ; quizvragen en catering, helpers zijn welkom 
- concept : 10 rondes, prijzentafel met manden en cake … wordt behouden 
- uitwisselen van ideeën rond frisdrank in glazen flessen of plastic >  

 tweedeKansbeurs 
- datum nog te prikken, eventuele samenwerking met boekenverkoop en de Terhaagse 
Brouwers overwegen en bij hen informeren naar mogelijkheden 

 
6. forum 

 leuke ideeën voor een schooluitstap mogen altijd doorgegeven worden; gratis fruitpluk, 
we bekijken wat eventueel kan opgenomen worden in het leerprogramma en praktisch en 
financieel haalbaar is, verplaatsingen met de bus zijn meestal de remmende factor 

 schoolkrant met werk en inbreng van leerlingen of schoolblog 

 mogelijkheden van digitaal infobord aan de schoolpoort als bijkomend 
communicatiekanaal 

 gemachtigd opzichter 
- contact opnieuw opnemen met gemeente (verkeersdeskundige) ; nut van opzichter om 
13.00 uur aan huidige oversteekplaats 
- krachten bundelen met crèche (contact Katleen Schroyens) 
- andere mogelijkheden? vb licht – trajectcontrole 
- actie vanuit de school : verkeersoptocht? 

 Makro  leuk steuntje : ouders die af en toe kopen bij Makro kunnen ons helpen en de 
school een extra steuntje geven 
- surf naar leuksteuntje.be en kies ons als jouw favoriete vereniging 
- doe aankopen bij Makro 
- Makro steunt ons door 3% van  jouw aankoopbedrag aan ons terug te storten > dat is 
voor jou gemakkelijk en voor ons een voordeel. Bedankt om dit te doen! 

 schoolrekening 
- Peter schets gegeven van openstaande schoolrekeningen, stappen die de school zet en 
de communicatie die wordt gevoerd, de taal op de herinnering is zeer aanmanend maar is 
een middel om de put aan achterstallige rekeningen niet dieper te maken 
- dubbel betaalde schoolrekeningen worden terugbetaald 
- de school bekijkt hoe kleine fouten op de betaling verder worden behandeld 

 wafelverkoop 
- interesse naar een derde verkoop ; ook suikervrij aanbod, eventueel kokosrotsjes … 
- niet direct een groot speeltuig als doel we willen eerst de verbouwing afwachten, al wel 
gedeeltelijke investering in materiaal voor het speelgoedwinkeltje 



- aandachtspunten om mee te nemen ; kortere periode tussen afronden verkoop en 
verdelen van de wafels, onze leerlingen benadrukken dat ze een ingevuld briefje achter 
laten bij de mensen waar er wafels werden verkocht 

 openluchtklassen : dit schooljaar staan zeeklassen, boerderijklassen en bosklassen gepland 
- data voor info-avonden staan op schoolkalender, de leerkrachten geven dan alle uitleg 
- na de herfstvakantie starten we een spaarsysteem op 
- Dit is een verplichte activiteit want ze sluit aan bij het leerprogramma. Elk jaar is er de 
uitdaging om alle kinderen mee te krijgen. Wanneer ouders ondanks onze vele 
inspanningen toch beslissen om hun kind niet mee te sturen geeft dat tot gevolg dat het 
deelnamebedrag van andere klasgenoten verhoogd en deze openluchtklassen in de 
toekomst misschien niet meer kunnen doorgaan. Het zou jammer zijn deze traditie zo te 
moeten stoppen. 
- Er wordt weldra een voorschot gevraagd als bijdrage voor het busvervoer. Op die manier 
worden gemaakte kosten doorgerekend.  

 kriebelcontrole : We kregen al enkele meldingen wat na een zomervakantie niet zo 
ongewoon is. Er is nog geen nieuw kriebelteam samengesteld. We bekijken of we met het 
team van vorig jaar geen eerste controle kunnen uitvoeren. 

 Op vraag vanuit de KS voor helpende handen tijdens het grootouderfeest gaven 
verschillende ouders zich als kandidaat op. 


