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We verwelkomen 6 nieuwe mensen (aangepaste ledenlijst in bijlage). Nadat iedereen zichzelf kort
heeft voorgesteld, wordt de agenda aangevat.
AGENDA:
1. Goedkeuring vorig verslag
Er zijn geen bemerkingen bij het verslag van 25/1/2017.
2. Wijzigingen bestuur
Katrien geeft aan het voorzitterschap nog moeilijk te kunnen combineren met haar
professionele bezigheden. Om de continuïteit van de ouderraad te waarborgen heeft zij JP
voorafgaandelijk gepolst of hij eventueel kandidaat zou zijn om haar op te volgen. Katrien
motiveert dit als volgt: JP heeft vorig schooljaar blijk gegeven van een enorme inzet inzake
St@rtman en alles wat daarbij komt kijken met betrekking tot verkeersveiligheid en
mobiliteit in en rondom de school. Hij heeft bovendien de tijd die de meesten van ons niet
hebben… Katrien heeft er alle vertrouwen in dat JP een waardige opvolger is.
JP dankt de ouderraad voor het vertrouwen en richt een woord van dank aan Katrien.
JP stelt voor om alle leden een mail te sturen met een overzicht van de verschillende
werkgroepen waar zij zich bij kunnen aansluiten. Kelly en Filip hebben al aangegeven zich te
willen aansluiten bij de werkgroep Mosselfeest, Pieter en An zullen het groenproject van Raf
mee verder uitwerken. JP geeft aan dat ook de werkgroep verkeer hulp kan gebruiken.
Er wordt ook gezocht naar een nieuwe penningmeester ter vervanging van Anja. Véronique
Jutten neemt dit over. Katrien wordt de nieuwe secretaris.
3. Evaluatie vormingsavond 9 maart 2017
De infoavond ‘belonen en straffen voor ouders van kinderen tussen 3 en 12 jaar’ werd
gegeven door twee mensen van de opvoedingswinkel. De kostprijs hiervan bedroeg €
150,00. De school zorgde voor een drankje en een knabbeltje. Ook mensen van buiten de
school waren welkom.
Er was een goede opkomst. Er waren 64 mensen ingeschreven en 67 mensen aanwezig. 36
personen vulden het evaluatieformulier van de opvoedingswinkel in: 31 ouders, 3
professionals en 2 studenten. Slechts 19 van deze mensen hebben aangegeven in Zonhoven
te wonen. De vergadering is van mening dat het geen beletsel is mensen zonder band met de
school toe te laten omdat een goed gevulde zaal altijd gezelliger is dan een halfvolle zaal.

De leden die deze avond aanwezig waren vonden het zeer geslaagd. Er wordt daarom beslist
ook dit jaar een vormingsavond te organiseren. Joyce zal contact nemen met Cathérine
Appermont van de opvoedingswinkel om te kijken wat mogelijk is. Maart is in ieder geval een
goede periode om dit te organiseren.
4. Evaluatie ontbijtkorven
Het was een zeer geslaagde editie van de moederdagontbijtkorven. Nathalie heeft de fakkel
definitief doorgegeven aan Katleen.
Er zijn 245 korven besteld (i.e. 38 meer dan in 2016). De opbrengst bedroeg € 5.382,70. Dat is
bijna € 1.000,00 meer dan de vorige editie.
Katleen doet wel een oproep naar meer helpende handen dit schooljaar omdat ze dat
weekend een dubbel communiefeest heeft. Carline licht alvast toe dat het een zeer gezellige
werkgroep is . Leden met een groot netwerk zijn zeer zeker welkom in de werkgroep
omdat we op die manier misschien nieuwe sponsors kunnen bereiken.
5. Groenproject
Dikke pluim voor Raf die vorig schooljaar, met de hulp van de klusjesman en enkele
leerkrachten, een moestuintje heeft gemaakt en er ook wat dieren heeft voorzien. Dit stukje
tuin is nog niet officieel geopend maar dat houden we beter voor het voorjaar.
In eerste instantie was het de bedoeling om kinderen tijdens de speeltijd/ middagpauze de
mogelijkheid te geven wat in de tuin te werken of met de dieren bezig te zijn. Omdat
sommige kinderen de boel vernielden, is besloten hen voorlopig geen vrije toegang meer te
geven. Er wordt bekeken hoe hier een oplossing aan gegeven kan worden.
Dit project kan zeker nog verder worden uitgewerkt. Raf denkt bijvoorbeeld aan een
weerstationnetje of zoiets. Pieter en An zijn bereid hierover mee te brainstormen.
6. St@rtman
JP licht de plannen voor dit schooljaar toe. Voor het huidige schooljaar werd een
Mobilimsubsidie toegekend ten bedrage van € 2.643,75. Het betreft een maximale
uitgavenmachtiging. Het definitieve bedrag wordt toegekend op het einde van het schooljaar
en dit op basis van de bewijsstukken overgemaakt met het evaluatiedossier.
Binnen enkele weken zal wel al een voorschot ten belope van € 1.321,87 gestort worden op
de schoolrekening.

JP raamt de uitgaven (voor dit schooljaar) die niet gesubsidieerd worden op +/- € 500,00 en
vraagt toelating aan de ouderraad om deze uitgaven te mogen doen. Dit wordt unaniem
aanvaard.
Staan onder meer op de agenda:


22 september 2017 - STRAPDAG (Week van de mobiliteit)
De STRAPDAG zet de leuke aspecten van stappen en trappen in de verf. De kinderen
die met de fiets of te voet komen, krijgen een kleine attentive (onder meer een
banana). Voor de (groot)ouders worden koffie en croissants voorzien. Helpende
handen gevraagd van 8u15 – 8u40.



22 september 2017 - Fietscontrole (tijdens STRAPDAG)



27 oktober 2017 - Zien en gezien worden



van 6 november 2017 tot 19 februari 2018 - Helm op Fluo Top



januari 2018 - Tekenwedstrijd Kiss-and-ridezone



21 maart 2018 - Nationale Applausdag voor Fietsers



van 23 tot 27 april 2018 - Leer vaardig FIETSEN



van 23 tot 27 april 2018 - De Grote Verkeerstoets



24 mei 2018 - Het Grote Fietsexamen



31 mei 2018 - Dode hoek van een vrachtwagen
Voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar

De agenda is ook terug te vinden op de website van de school. Voor een aantal van deze
activiteiten zal hulp vereist zijn van de ouderraad.
7. Dag van de leerkracht
Op 5 oktober is het opnieuw dag van de leerkracht. Er worden diverse voorstellen gedaan
maar uiteindelijk is de meerderheid gewonnen voor het idee om een pakketje van 3 flesjes
bier te schenken aan elke leerkracht, voorzien van een gepersonaliseerd etiket om hen te
bedanken. Sarah vraagt de prijs na voor 35 pakketjes. Haar man kan ook voor de etiketten
zorgen.
8. Project warme school
Kristien, Anja, Ilse, Kim, Anke, Debbie en Joyce hebben vorig schooljaar aangegeven deel uit
te willen maken van deze (nieuwe) werkgroep. De werkgroep heeft een sociaal doel. Kim,
Anke en Joyce hebben aangegeven nog steeds interesse te hebben om iets uit te werken
(bijvoorbeeld Ketnet koekenbak?). Wie sluit aan?

Project warme school heeft al meermaals op de agenda gestaan. We zouden nu toch moeten
proberen om, tegen de volgende vergadering met een aantal concrete voorstellen te komen.
9. Mosselcomité
Koen zal de werkgroep vanaf nu trekken maar kan zeker de editie van dit schooljaar nog
rekenen op de hulp van Katrien. Het is tijd voor Katrien om de fakkel door te geven gelet op
het feit dat haar dochter nog maar 2 jaar op de school zit.
Het mosselfeest gaat dit schooljaar door op zondag 4 februari. Alle helpende handen die dag
zijn welkom. Doorgaans werken de leden van de werkgroep de hele dag, de andere leden
proberen die dag maximaal hun steentje bij te dragen. JP geeft aan de werkgroep te willen
vervoegen. Ook Kelly en Filip sluiten aan.
10. Varia
10.1 Pieter stelt zich kandidaat om de website van de school up to date te houden voor wat
de info van de ouderraad betreft. De foto’s die er nu opstaan van de leden zijn zeer
verouderd. Kan iedereen die er met foto wenst op te staan (aan te bevelen) één doormailen
naar Pieter? Liefst een close-up.
10.2 Iemand stelt de vraag of het mogelijk is de muzokeet nieuw leven in te blazen. Het
bouwen van de muzokeet was destijds een (vrij duur) project van de ouderraad. 2 containers
werden omgebouwd in ruimten die in de beginfase gebruikt werden als poppenkast,
snoezelruimte, leeshoek,… De muzokeet wordt momenteel nog weinig gebruikt. Wie ideeën
heeft…
10.3 Een aantal leerkrachten van de kleuterschool is vragende partij om het budget voor
sinterklaas op te trekken. Momenteel krijgen alle leerkrachten, behalve snoepgoed, ook €
100,00. Dit bedrag is al lang niet meer geïndexeerd. Het bedrag zo maar optrekken voor alle
leerkrachten lijkt niet opportuun omdat de noden in de lagere school niet even groot zijn dan
in de kleuterschool.
Johan licht toe dat de leerkrachten ook van de school werkingsmiddelen krijgen. Hij zal de
gegrondheid onderzoeken van het al dan niet optrekken van dat bedrag en, indien gewenst,
een aangepast bedrag voorstellen.
Los van sinterklaas: indien bepaalde leerkrachten tussenkomst wensen bij specifieke
aankopen, dan mogen zij dit steeds voorleggen aan de ouderraad. Het voorstel moet in dat
geval wel concreet zijn en een prijsindicatie bevatten. Het opzet van de ouderraad moet zijn

om de middelen te besteden op dusdanige wijze dat zo veel mogelijk kinderen er plezier van
hebben.
10.4 Heeft de school nog plannen om te investeren in schoolmateriaal, nieuwe speeltuigen of
zo? De ouderraad is namelijk bereid hierin haar steentje bij te dragen. Johan licht toe dat de
school graag een zandbak zou hebben met wat extra speeltuigen (al dan niet in die zandbak).
De nieuwe speeltuin aan de jeugdlokalen van de Halveweg is super. Misschien kan er in de
school ook iets komen in dat genre??
Er wordt voorgesteld dat wie wilt tegen de volgende vergadering wat foto’s aanlevert van
zandbakken en/of speeltoestellen in/ rondom zandbakken. Bij voorkeur al met een
prijsindicatie ervan.

De volgende vergaderingen gaan telkens door om 20u30 in de leraarskamer:


15/11/2017



15/01/2018



18/04/2018



13/06/2018

Indien belet graag een seintje vooraf aan voorzitter en/of secretaris. Bij voorkeur niet in de
WhatsApp groep.

