
OUDERRAAD BASISSCHOOL ST. VICTOR ALSEMBERG 

VERSLAG VERGADERING 15 SEPTEMBER 2016 

Aanwezig: Meester Dennis, Ingrid, juf Ellen, juf Ann, Annelies D’Hoore, juf Emilie, Adrien, Charlotte, Kim,   

Caroline 

Verontschuldigd: Christine, Anne V, Adil, Sylvia, Raphaelle, Deborah, Lidy, Annelies P.  

****************************************************************************** 

1. Kennismaking & voorstelling van de nieuwe leden 

Welkom aan Annelies D’Hoore en Kim (?) 

2. Goedkeuring vorig verslag 

 

 Afscheid 3e kleuter juni 2016: hoedje & diploma’s waren een leuke manier voor de kinderen 

om afscheid te nemen van de kleuterschool (in tegenstelling tot vorig schooljaar waar niets 

speciaal werd gedaan de laatste dag) 

 Dit jaar zal de 3e kleuterklas in mei of juni, samen met het 1e leerjaar naar het kasteel van 

Gaasbeek gaan 

 Opvang/ Studie : kinderen die in de opvang blijven tot na 17u, zitten apart (meestal de 

oudere kinderen) met de kinderen die op voorhand vertrekken in de zaal ernaast. Wanneer 

het huiswerk af is, kunnen ze boekjes lezen of contractwerk maken of naar de ‘leesklas’ 

gaan.  

 Leesklas: wordt georganiseerd door juffen en vrijwilligers om kinderen te helpen die het wat 

moeilijker hebben en/of thuis weinig kansen krijgen (dit wordt soms zelf aangeboden aan de 

kinderen/ouders als ze problemen hebben)  

 Kwartiermakers: vorig schooljaar werd een leesklas georganiseerd over de middag op 

school; dit jaar wordt dit vervangen door deze ‘kwartiermakers’ : het eerste kwartier na de 

middagpauze wordt nu in elke klas gelezen (eerste leerjaar : voorgelezen). Principe is dat 

15min per dag extra lezen de leeskwaliteit significant verhoogt tegen het einde van het 

schooljaar. 

 Klusjesdag: heel veel leerkrachten aanwezig; weinig tot geen ouders. 

 

3. Directiemededelingen 

 

 Dit schooljaar zijn er : 136 kleuters (gaat tot 147 tegen 1/2/2017) en 283 leerlingen in de 

lagere school 

 Spaghettifestijn op 23 september (ter sponsoring van de boerderijklassen): 75 kinderen en 

245 volwassenen ingeschreven. Extra handje hulp wordt gevraagd aan de ouderraad.  

o Vrijwilligers zijn: Martine, Annelies D (na 20u), Caroline (na 20u), Ingrid (spag koken) 

o Tijdens de avond worden 3 à 4 voorstellingen gehouden van ‘het kinderuur’ in de klas 

van juf Brenda 

 Scholen(veld)loop:  



o 64 kinderen uit onze school zijn ingeschreven  

o 1e leerjaar loopt ½ piste : 300m 

o Afspraak ter plaatse om 13u30 want elk kind krijgt een rugnummer 

o Meisjes & jongens lopen apart 

 Taakverdeling binnen de ouderraad: cfr agenda volgende vergadering (15/11/2016) 

(hopelijk zijn er dan iets meer deelnemers) 

 Schoolraad :  

o is een participatie-orgaan voor de verschillende scholen van St. Victor (Alsemberg, 

Beersel, Dworp en Bulo Alsemberg) 

o directies, personeel, ouders en lokale gemeenschap uit de verschillende scholen komen 

2 maal per jaar samen en hebben overlegbevoegdheid over de volgende onderwerpen: 

 de bepaling van het profiel van de directeur;  

 het studieaanbod;  

 het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe 

instanties;  

 de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur 

aangeboden vervoer;  

 de vaststelling van het nascholingsbeleid;  

 het beleid met betrekking tot experimenten en projecten;  

 het opstellen of wijzigen van het schoolreglement en het beleidsplan of het beleidscontract 

dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;  

 de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 26, §1, 1°, a) 

en c), van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten;  

 de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;  

 het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de leerlingen, 

met inbegrip van het in eigen beheer of door derden verstrekken van gezonde en 

evenwichtige schoolmaaltijden;  

 het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de 

resultaten van een schooldoorlichting;  

 het gelijke onderwijskansenbeleid. 

o eerstkomende vergadering gaat door op dinsdag 4/10 om 20u; Ingrid zal deelnemen 

 

4. Planning activiteiten:  

 

 Vergaderingen ouderraad:  

o Dinsdag 15/11 

o Donderdag 19/01 

o Dinsdag 25/4 

o Donderdag 15/6 

 Opa-& omafeest :  

o Gaat door op dinsdag 25 oktober 



o Vanaf 13u30 

o Mensen nodig om alles klaar te zetten op voorhand en nadien de afwas te drogen 

o To do 1 : checken of de foyer beschikbaar is voor het aanbieden van koffie & gebak na 

het optreden van de kinderen  OKE 

o Indien ja : to do 2: beslissen hoe we de organisatie kunnen verbeteren van het bedienen 

van koffie & gebak (gezien de grote stormloop na het optreden) 

 Sportklassen:  

o Het 6e leerjaar gaan op sportklassen in Neerpelt 

o Van 26 tem 30 september 

 Herfstfeesten:  

o 18 tem 20/11 

o Op zaterdag en zondag worden pannekoeken gebakken 

o To do 3: Voorstel om meer hulp te krijgen is om een ‘hulpbriefje’ te maken en mee te 

geven aan de kinderen én een e-mail te sturen naar de ouders die zich hebben 

opgegeven om ‘hulp’ te bieden (in de week na de herfstvakantie) 

 Schoolfoto’s:  

o Schooljaar 2016-2017 : januari 

o Schooljaar 2017-2018 : september 

 Sinterklaas :  

o Komt op maandag 5 december naar school  

o To do 4: beslissen wanneer zullen we de pakjes maken? (eventueel op voorhand en 

mandarijn apart meegeven?)  Er werden pakketten besteld, er moeten geen zakjes 

worden gemaakt. 

 Andere data:  

o Kerstzingen: woensdag 21 december 

o Kerstmarkt*: donderdag 22 december 

o Kerstmaal : vrijdag 23 december 

o Lentefeesten: zaterdag 20 mei 

o Schoolreis: donderdag 1 juni 

o Ijsjesdag : vrijdag 30 juni 

* Kim stelt voor : wat niet verkocht wordt bij ons, zou door het dienstencentrum waar Kim 

werkt het jaar erna kunnen worden  verkocht en de opbrengst naar school doorsturen 

 Rapporten 

o Vrijdag 28/10;  

o Donderdag 22/12 (oudercontact) 

o donderdag 30/3 (oudercontact) 

o vrijdag 30/6 

o er wordt gevraagd om de mogelijkheid te bieden voor een oudercontact ook op het 

einde van het jaar, om te weten waaraan eventueel moet gewerkt worden tijdens de 

vakantie en naar het volgende schooljaar toe (to do 5: meester Dennis bekijkt dit met 

het leerkrachtenkorps) 

 

5. Winstgevende activiteit 



Met de winst van deze activiteit werden in het verleden al pc’s, tablets, speelgoed voor de 

kleuterspeelplaats, het tjif tjafpleintje, muziekinstrumenten, turnzakjes enz gefinancierd 

Vraag hier is : wanneer deze organiseren en wat doen?  

o Kerstrozen? 

o Cakeverkoop op school?  

o Wafels verkopen? 

o Klerencontainers? 

 To do 6 : iedereen denkt hierover na en komt met voorstellen tijdens de volgende 

vergadering 

 

6. Varia 

 

 Na schooluren : kinderen van de humanoria blokkeren de uitgang en fietsen op het voetpad 

: Ingrid neemt dit mee naar de ouderraad van de humaniora 

 De groene poort bovenaan (?) blijft tot nader order (risiconiveau 3) dicht 

 Annelies stelt de vraag hoe de ouders meer te motiveren om mee te zitten in de ouderraad 

en te helpen bij de activiteiten 

 Terugkoppeling van de ouderraad naar de andere ouders : door het verslag te posten op de 

internetsite (to do 7)  laatste verslag staat erop 

 Website ouderraad : pagina dient aangepast te worden  to do 8: hiervoor stuurt Ingrid 

een mail naar iedereen om een digitale pasfoto door te sturen 

 To do 9 voor de volgende vergadering : wat verwacht men van de ouderraad? De ouderraad 

: ‘wat en hoe’?  

 

 


