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Voorzitster:  Kelly Van Tricht 

Secretaris:  Katia Herygers 

Verslaggeefster:  Sofie Verhaegen 

Aanwezig:  Stephanie Cecere, Vicky Mols, Bart Peeters, Tania Selderslaghs, 

Daisy Van der Borgt, Leen Van de Vreugde, Leen Vandeweyer, 
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Agenda punten: 

1. Welkomstwoord voorzitter 

2. Huishoudelijk reglement ouderraad 

3. Vinden van al de documenten 

4. Infobrief ouders 

5. Logo ouderraad 

6. Boekengift einde schooljaar  

7. Aanbieden abonnement zonnekind 

8. Inschrijvingsdagen en infodagen voldoende? 

9. Ouders informeren naar 3 rapporten 

10. Werking school 

11. Werkgroepen binnen de school 

12. Zorgvisie 

13. Varia ronde 

 

Het verslag:  

 

1. Welkomstwoord voorzitter 

 Voorstellingsronde 

 

2. Huishoudelijk reglement ouderraad 

 Vragen van aanwezigen m.b.t huishoudelijk reglement (antwoorden werden 

geverifieerd via KOOGO): 

o Wanneer en hoe kunnen wijzigingen aangebracht worden?  

-> Dit kan jaarlijks herbekeken worden, maar is zeker niet nodig. Als 

er iets aan gewijzigd wordt, moet het ook opnieuw goedgekeurd 

worden door de gemeente. 

 

o Er is momenteel 1 vrij mandaat aangezien 1 lid van de ouderraad 

ondertussen geen kinderen meer op school heeft. Wanneer moet de 

ouderraad opnieuw aangevuld worden (onmiddellijk, enkel in het 

begin van het schooljaar of na de termijn van 4 jaar)? 

-> Volgens artikel 3.3 wordt de ouderraad om de 4 jaar opnieuw 

samengesteld. Deze termijn loopt niet gelijktijdig met de schoolraad. 

De ouderraad die 'verkozen' is, houden we best voor 4 jaar. 

Tussentijdse verkiezingen zijn niet verplicht indien er leden 

wegvallen. Indien het aantal leden binnen die 4 jaar toch te klein 

wordt, kan dit uiteraard wel, maar het is geen verplichting vanuit het 

decreet.  

 



 Iedereen akkoord 

 Ondertekenen  

 

3. Vinden van al de documenten 

 Leden ouderraad 

o Ouderraad e-mail mailadres = ouderraad.gbseindhout@gmail.com. 

o De secretaris bezorgt alle leden van de ouderraad een uitnodiging 

voor de gezamenlijke Google Drive waarop de documenten van 

ouderraad bewaard zullen worden. 

 

 Ouders 

o Vernieuwde website school:  

De directeur voorziet onder het menu-item “Ouderparticipatie” een 

submenu voor het oudercomité “VAMO” alsook een submenu voor de 

“ouderraad” en voegt hieraan toe: 

 Huishoudelijk reglement 

 Namen van de leden van de ouderraad + namen en klassen van 

hun kinderen 

o Gimme: 

 De directeur verstuurt via Gimme een link naar het huishoudelijk 

reglement van de ouderraad op de website. 

 De directeur voegt de secretaris toe aan Gimme als moderator 

voor de ouderraad. 

 De secretaris zorgt voor de verspreiding van de verslagen via 

Gimme namens de ouderraad (alle kanalen aanklikken). 

 

4. Infobrief ouders 

 Geen feedback ontvangen over de infobrief m.b.t. de ouderraad die in het 

begin van het schooljaar via de kinderen aan de ouders werd bezorgd. 

 

5. Logo ouderraad 

 De voorzitter bezorgt tegen de volgende ouderraad enkele mogelijke 

ontwerpen (kleuren van de school behouden en ook niet te veel afwijken 

van het logo van de school). 

 

6. Boekengift einde schooljaar  

 Beschikbaar budget is te klein voor een degelijk boek voor elk kind. Kan dit 

beter besteed worden voor het aanvullen van de klasbibliotheken? 

 De ouderraad is van mening dat de attentie voor de kinderen belangrijker is 

dan wat het is. Er wordt besloten dat het schoolteam een klein, maar nuttig 

alternatief voorziet vb. driehoek markeerstiften 

 De ouderraad stelt voor dat de leerkrachten via Gimme een lijst met nuttige 

verjaardagscadeaus voor de klas bezorgen aan de ouders  (vb. ter 

aanvulling van de klasbibliotheek). 

o De verjaardagscadeaus zijn optioneel en zeker niet verplicht. 

o Kinderen vinden het fijn als de school in het boek schrijft door wie 

het gegeven werd en voor welke verjaardag.  

 

7. Aanbieden abonnement zonnekind 

 Wegens te weinig interesse, zal de directeur aan het begin van volgend 

schooljaar de ouders informeren dat de abonnementen op zonnekind en 

dergelijke niet meer zullen worden aangeboden via de school. Ouders die 

toch een abonnement wensen, kunnen dit zelf aanschaffen. 

o De directeur kijkt na of alle huidige abonnementen rechtstreeks als 

particulier kunnen aangekocht worden vb. bingel gekoppeld aan 

schoolblaadjes/vakantiebingel. 

 



8. Inschrijvingsdagen en infodagen voldoende? 

9. Ouders informeren naar 3 rapporten 

[beide agendapunten werden samen besproken] 

 

 Er zijn 3 rapporten per schooljaar. De contactmomenten met de ouders 

worden hierop afgestemd: 

 

Rapporten Tijdstip Oudercontact 

- Begin schooljaar Gezamenlijk infomoment 

Rapport 1 2 december Verplicht individueel 

Rapport 2 16 maart Optioneel individueel 

Rapport 3 Einde schooljaar Vooraf: verplicht individueel eind 

mei/begin juni 

Nadien: - 

 

 Na het laatste rapport is er geen individueel oudercontact. De feedback van 

de resultaten wordt via het leerlingvolgsysteem doorgegeven aan de 

volgende leerkracht. 

 Naast deze geplande oudercontactmomenten, vindt de school het belangrijk 

dat er in de praktijk ‘continu’ contact is tussen ouders en leerkrachten.  

o Kinderen worden permanent geëvalueerd. Indien nodig, zullen er 

tussentijdse gesprekken met ouders plaatsvinden. 

o Ouders en leerkrachten worden aangemoedigd tot wederzijdse 

communicatie!  Ook bij vragen over huiswerk. Dit kan via persoonlijk 

contact, via de agenda of via e-mail. 

 De e-mailadressen van de leerkrachten zijn momenteel niet door alle ouders 

gekend. De ouderraad vraagt aan de directeur om de e-mailadressen van de 

leerkrachten aan de ouders kenbaar te maken/te bezorgen.  

 

10. Werking school 

 Het beleidsplan van de school voor de volgende 3 jaren zet in op 4 

resultaatsgebieden, waarvoor o.a. pedagogische studiedagen, nascholingen 

of werkgroepen worden georganiseerd: 

 

1) Sociale vaardigheden: zicht hebben op sociaal emotionele ontwikkeling 

van leerlingen, leeftijdsadequaat functioneren, meer tijd voorzien om dit 

te bevorderen, meer rapporteren hierover aan de ouders. 

 

2) Leren leren: de school is hier al verschillende jaren mee bezig en heeft 

hierover al heel wat kennis opgebouwd die nu concreter wordt gemaakt: 

wat is er in elke klas aanwezig, hoe kunnen we dit bevorderen, 

afstemmen van verwachtingen tussen ouders en de school. 

 

3) Technologie zowel in de kleuterschool als in de lagere school. 

 

4) Evalueren en rapporteren: al enkele jaren de focus van de leerkrachten; 

leerlingen leren hoe ze naar iets toekomen; samen met de leerkracht 

hierover reflecteren (vb. heb ik durven vragen stellen, heb ik ordelijk 

genoeg gewerkt). 

 

 

 

 



 

11. Werkgroepen binnen de school 

 Kernteam voor het beleidsplan 

 Zorgteam voor beleid van de zorg 

 Werkgroepen voor kleuters en lager apart (soms vergaderen ze ook samen): 

1) Muzische vorming 

2) Verkeer, milieu & gezondheid 

3) Techniek 

4) Sociale vaardigheden, kinderparlement 

5) 3de graad Frans 

 

12. Zorgvisie  

 De nieuwe zorgvisie werd vorig jaar op de pedagogische studiedag door het 

ganse schoolteam opgesteld. 

 De zorgvisie werd gedeeld met de ouderraad en zal ook besproken worden 

op de schoolraad. 

 M.b.t. de bredere communicatie van deze visie, geeft de ouderraad de 

suggestie om de tekst wat korter, leesbaarder, gemoedelijker te maken en 

om quotes van leerlingen en leerkrachten toe te voegen ter 

illustratie/verduidelijking.  

 

13. VAMO 

 De ouderraad vindt het belangrijk om een goede samenwerking en 

wisselwerking te hebben met VAMO (oudercomité). 

 De ouderraad voorziet hiervoor een vast agendapunt om de onderlinge 

afstemming te verzekeren (via de voorzitters). 

 

14. Varia ronde 

 Leden van de ouderraad die uitleg wensen over de werking van Google 

Drive contacteren hiervoor de secretaris. 

 Op 20 februari 2020 wordt er een infoavond georganiseerd voor ouders over 

het thema “luisteren en omgaan met emoties en stress bij lagere 

schoolkinderen”. VAMO zorgt voor de praktische organisatie van deze 

infoavond. 

  

Einde: 22:00 

 

Volgende vergadering: 28 januari 2020 – 20:00, lerarenlokaal, GBS Eindhout 

 

Afspraken naar de volgende vergadering: 

- Groepsfoto maken om toe te voegen aan de schoolwebsite 

- Ontwerpen logo ouderraad bespreken 

 

Bijlagen: 

- Huishoudelijk reglement ouderraad 

 

 


