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Verslag	ouderraad:		

Aanwezig:	Katty	Doms,	An	Dierick,	Ruth	
Stevens,	Gerard	Dens,	Brigitte	Blommaers,	
Koenraad	Janssens,	Mieke	De	Roover,	Elvira	
Van	den	Branden,	Myriam	Viaene,	Mattias	
Franssens,	Maike	Ketels,	Stefan	Palet,	juf	
Inge	C,	juf	Agnes,	juf	Inge	VH,	juf	Elke	

Verontschuldigd:	Katrien	Beyaert	

	

Goedkeuring	vorig	verslag	-	ok		

	

Evaluatie	vorige	activiteiten	

Curiosa	

Werd	als	heel	fijn	en	origineel	geëvalueerd!	Organisatie	had	grotere	opkomst	verwacht,	de	
‘artiesten’	vonden	het	een	mooie	opkomst,	wetende	dat	je	uit	een	niet-gevormde	groep	put	
en	dat	het	op	een	weekdag	plaats	vond.	

Peter	Gusta	deed	aanbod	om	rond	november	iets	te	doen	in	en	voor	de	school,	ook	voor	de	
kinderen.	 Super!	 Datum	 wordt	 in	 samenspraak	 met	 hem	 vastgelegd.	 Oproep	 tot	
medewerking	komt	in	september.	

Winst:	nog	niet	gekend	want	er	moeten	nog	aantal	dingen	betaald	worden.		

Opmerking	in	de	rand:	ook	iets	van	light	drank	voorzien	(cola	zero	bleek	op	het	schoolfeest	
het	meest	populair).	

	

Komende	activiteiten	

• Verkeersquiz	 11/05/17:	 op	 voorstel	 van	 Eva	 Muyldermans	 (KWB,	 oud	 voorzitter	
ColoMa	 en	 Pa)	 wordt	 samen	 met	 de	 ouderraad	 een	 verkeersquiz	 georganiseerd,	
analoog	aan	theoretisch	rij	examen.	Flyers	zijn	verdeeld,	er	is	mogelijkheid	om	iets	te	
drinken,	kost	3€,	hier	zit	1	drankje	in.			

	
• Kinderfuif	 10/06/17:	 gelijkaardig	 concept	 met	 vorig	 jaar.	 Geen	 avondeditie,	 wel	

cocktailbar	 voor	 ouders	 tijdens	 kinderfuif.	 We	 zoeken	 nog	 mensen	 om	 te	 helpen,	
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werklijst	wordt	doorgegeven	en	meegestuurd	met	verslag.	Verschil	met	vorig	jaar	is	
dat	 er	 geen	 strikt	 einduur	 is,	 het	 programma	 stopt	 op	 een	 bepaald	moment	maar	
mensen	worden	niet	‘weggestuurd’.	

	

• Slotetentje	 ouderraad	 donderdag	 15/06/17:	 idee	 is	 om	 Indische	 traiteur	 aan	 te	
spreken.	 Gaat	 door	 in	 de	 Vredestraat.	 Start	 om	 19u,	 eerste	 uur	 vergadering,	 start	
etentje	 om	 ongeveer	 20u.	 Wie	 meedoet	 betaalt	 zijn	 eten	 (aan	 kostprijs),	
apero/drank/dessert	wordt	betaald	door	de	ouderraad.	

	
• Schilderen	 speelplaats	 Vredestraat	 17	 &	 18/06/17,	 telkens	 in	 de	 voormiddag.	

Bedoeling	is	het	opfrissen	van	de	lijnen	en	een	hinkelpad	voorzien	(niet	in	het	teken	
van	 Kiva).	 Voor	 Kiva	 zou	 er	 een	 ‘uitpraatbank’	 voorzien	 worden.	 Ook	 zou	 een	
afspandraad	voorzien	worden	over	de	volledige	lengte	van	de	muur	zodat	de	bal	niet	
telkens	 over	 de	 muur	 vliegt	 (waar	 dit	 nu	 maar	 over	 1/3e	 van	 de	 muur	 is).	 Als	 er	
ouders	zijn	die	een	ideaal	systeem	hiervoor	kennen	of	hier	ervaring	mee	hebben,	of	
aan	een	goed	net	geraken,	mogen	ze	zeker	een	seintje	geven.	De	‘inktvissen’	die	op	
de	 speelplaats	 staan	 moeten	 opnieuw	mooi	 gemaakt	 worden.	 Er	 worden	 mensen	
gezocht	om	dat	weekend	mee	te	komen	schilderen,	daarnaast	zijn	we	op	zoek	naar	
enkele	‘trekkers’	(1x	samenkomen	en	mailverkeer).	

	

Schooljaar	2017-2018:	vacante	plaatsen	bestuur	ouderraad	en	schoolraad	

	

Stefan	 en	 Katrien	 nemen	 afscheid	 van	 het	 bestuur.	 Dit	 betekent	 dat	 er	 naar	 volgend	
schooljaar	3	plaatsen	vrij	 zijn	 in	het	bestuur	 (omdat	er	dit	 jaar	1	plaats	niet	 ingevuld	was).	
Wie	zin	heeft	kan	zich	kandidaat	stellen.	Concreet/Naar	tijdsinvestering	houdt	dit	in	dat	het	
bestuur	 samenkomt	 voor	 elke	 ouderraad	 en	 dat	 er	 ook	 veel	 mailverkeer	 is.	 Volgend	 jaar	
zitten	Katty,	Mieke,	Brigitte,	Gerard	en	Ruth	nog	in	het	bestuur	van	de	ouderraad.		

	

In	 de	 schoolraad	 zijn	 er	 ook	 2	 vacatures,	 Katrien	 en	 Alexia	 nemen	 hier	 afscheid.	 De	
schoolraad	bestaat	uit	3	 leden	van	de	 lokale	gemeenschap	 (hebben	 interesse	 in	de	 school	
maar	geen	kinderen	op	school	of	andere	linken),	3	 leerkrachten	en	3	ouders.	De	directie	 is	
ook	aanwezig	op	deze	vergaderingen,	om	hun	beleid	toe	te	lichten.	Er	zijn	3	vergaderingen	
per	jaar	met	de	schoolraad	en	1	vergadering	met	het	bestuur	van	De	Ranken	(overkoepelend	
orgaan).	Dit	is	een	adviesraad.	Interesse	in	het	onderwijs	en	in	hoe	een	school	georganiseerd	
is,	 zijn	een	pluspunt	voor	kandidaten.	Gerard	zit	hier	nog	 in,	maar	begint	volgend	 jaar	aan	
zijn	laatste	jaar	op	school.	
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Vragen	en	varia	vanuit	de	school	

• Er	was	aan	Borgerstein	gevraagd	om	de	 ingang	van	het	 voetgangerspoortje	aan	de	
groene	 poort	 te	 verlengen.	 Hier	 moest	 toestemming	 voor	 gevraagd	 worden	 aan	
ColomaPlus.	Probleem	is	het	stukje	ijzer	dat	uitsteekt	(om	de	poort	open	te	kunnen	
zetten),	dit	kan	niet	weg.	Vanuit	ColomaPlus	wordt	gevreesd	dat	als	stukje	verlengd	
wordt	dit	vooral	als	effect	zal	hebben	dat	mensen	het	domein	fietsend	oprijden	(wat	
niet	mag,	want	er	mag	niet	 gefietst	worden	op	het	domein).	 Is	waarschijnlijk	maar	
voor	een	schooljaar	(owv	bouw),	dus	niet	de	bedoeling	om	hier	teveel	geld	aan	uit	te	
geven.	Bekijken	of	dit	niet	opgelost	kan	worden	met	zak	kiezel	en	ophogen.	Wordt	op	
deze	 manier	 verder	 bekeken.	 Opmerking:	 blijft	 wat	 absurd	 idee	 dat	 je	 niet	 mag	
fietsen	 tot	 aan	 de	 fietsenstalling	 buiten	 de	 spits.	 School	 krijgt	 maandelijks	
opmerkingen	 vanuit	 ColomaPlus	dat	 het	 de	ouders	 van	de	basisschool	 zijn	 die	 zich	
niet	 houden	 aan	 het	 reglement	 dat	 zij	 opgesteld	 hebben.	 Kan	 er	 iets	 afgesproken	
worden	 over	 het	 mogen	 fietsen	 op	 bepaalde	 uren?	 Veel	 zal	 afhangen	 van	 of	
ColomaPlus	 die	 ingang	 zal	 blijven	 gebruiken	 na	 de	 verbouwingen,	 of	 er	 aparte	
ingangen	zijn.	
	

• Op	 19/5	 is	 het	 Coloma	 Cultuur.	 Dit	 werd	 3	 jaar	 gefinancierd	 door	 de	 Koning	
Boudewijnstichting,	 dat	 potje	 is	 nu	 uitgedoofd/op	 (dit	 jaar	 het	 laatste	 jaar).	 Vraag	
naar	ouderraad	is	of	er	mogelijkheid	is	om	budget	hier	naartoe	te	kunnen	laten	gaan?	
Er	wordt	doorgegeven	rond	welk	budget	dit	gaat	en	dit	wordt	bekeken.		

	

• Juf	Elke	zit	in	een	intervisiegroep	(met	een	aantal	scholen)	rond	ouderbetrokkenheid.	
Iets	wat	veel	succes	heeft	 is	het	organiseren	van	een	repair	café	en	een	ouderraad	
life	(op	een	apart	moment	overdag	wordt	de	ouderraad	over	gedaan,	op	dat	moment	
bereiken	zij	meer	allochtone	ouders).	Ideetjes	om	mee	te	nemen!	

	

Financiën	

Zichtrekening:	547€	

Spaarrekening:	3680€	

+	winst	Curiosa.		

Picknickbanken	 zijn	 aangekocht	 voor	 de	 kleuterspeelplaats,	 deels	 met	 ecocheques	 (voor	
180€,	vanuit	verschillende	ouders,	dikke	dank	je	wel!).	

Meester	Eric	heeft	leuke	dingen	in	elkaar	gezet	voor	de	kleuterspeelplaats.	
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Vragen	en	varia	vanuit	de	ouders	

• Fietsen:	 kan	de	 school	 ‘oude’	 fietsen	 (maar	 die	wel	 nog	 in	 orde	 zijn)	 gebruiken	 als	
‘leenfiets’	in	de	Vredestraat?	Ja.		
	

• Projectweek:	enthousiaste	reacties	van	de	kinderen.	

	

• Schoolfeest:	 bedankt	 aan	 de	 school	 om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 alle	 kinderen	 ‘in	 the	
picture’	kwamen,	niet	evident	voor	dergelijke	grote	groepen.	

Sommige	ouders	kwamen	vooraan	filmen,	dit	belemmerde	het	zicht	voor	de	anderen.	
Meedelen	bij	het	begin	dat	dit	niet	mag	(wel	filmen	vanop	eigen	plaats)?	Zal	niet	alles	
oplossen.	Optie	 van	op	 initiatief	 van	de	 school	DVD	 te	maken	en	dit	 als	 alternatief	
voor	 het	 zelf	 filmen	 te	 nemen?	 Idee	 wordt	 meegenomen.	 Tussenmoment	 rond	
middag:	 erg	 druk.	 Eventueel	 alternatief:	 kraampjes	 langs	 de	 weg	 tussen	 zaal	
ColomaPlus	en	ingang	school.	Er	wordt	creatief	rond	nagedacht.	

Opbrengst	 van	 verkoop	 lotjes:	 wordt	 deels	 aan	 De	 Sibbe	 gegeven	 (er	 wordt	 een	
uitstap	 naar	 Planckendael	 voor	 de	 hele	 groep	 betaald),	 hetzelfde	 bedrag	 wordt	
geschonken	aan	Kom	Op	Tegen	Kanker.	

• Verkeersveiligheid	groene	poort:	vlak	voor	paasvakantie	 incident	aan	groene	poort:	
‘foutparkeerder’	(die	daar	heel	uitzonderlijk	parkeerde)	reed	achteruit	en	reed	tegen	
kind,	zonder	erg	gevolg,	maar	had	veel	erger	kunnen	zijn.	Er	werd	in	allerijl	nog	een	
bord	 gemaakt,	 maar	 op	 sommigen	 heeft	 het	 geen	 vat	 (‘ik	 zal	 mijn	 boetes	 wel	
betalen’).	Probleem	is	dat	school	langs	daar	toegankelijk	moet	zijn	voor	verschillende	
leveranciers,	en	dat	dit	ook	open	moet	zijn	voor	brandweer.	Er	zijn	2	bloembakken	
gehaald	 om	 op	 de	 grond	 te	 zetten	 waar	 de	 auto’s	 parkeren.	 Als	 er	 toch	 een	
brandweer	 door	moet,	 kan	 deze	 dit	 als	 het	 nodig	 is	 gewoon	 omver	 rijden.	 Op	 de	
poort	 moet	 een	 bord	 komen	 (groter	 dan	 nu)	 	 dat	 daar	 niet	 gestationeerd	 mag	
worden	en	dat	dit	een	brandweg	is.	Ander	idee	is	dat	ouders	hun	fiets	parkeren	op	de	
plek	waar	nu	de	auto’s	staan.		
	
JKiss	and	ride	aan	Colomalaan:	mag	hier	geparkeerd	worden?	Ja,	maar	er	is	geen	rij	
meer	naar	de	school,	je	staat	zelf	in	voor	het	begeleiden	van	je	kinderen.	Deze	wordt	
afgesloten	om	8.30u	om	te	vermijden	dat	mensen	die	aan	het	station	moeten	zijn	er	
parkeren.		

	

• Bij	de	kleuters	wordt	soms	minder	gewerkt	met	een	weekthema,	en	wordt	zo	ruimte	
gemaakt	om	meer	in	te	spelen	op	wat	van	de	kinderen	zelf	komt:	fijn!	
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• Ouderraad	 wil	 meer	 zijn	 dan	 een	 feestcomité.	 Er	 worden	 vaak	 verschillende	
activiteiten	georganiseerd,	dit	 is	 fijn,	maar	het	kan	ook	wel	meer	 zijn.	Volgend	 jaar	
wordt	 er	 vanuit	 de	 school	 een	 uiteenzetting	 verwacht	 rond	 huiswerk,	 maar	 de	
ouderraad	 zou	ook	externen	kunnen	uitnodigen	 rond	een	bepaald	 thema	 (bv	veilig	
internetgebruik,	of	iets	helemaal	anders).	Ideeën	hierrond	of	voorstellen	van	thema’s	
of	sprekers	zijn	welkom!	

	

Belangrijke	data	

11/05/17:	verkeersquiz	

10/06/17:	Colomafuif	

15/06/17	(donderdag!):	slotetentje	ouderraad	

17	&	18/06/17:	schilderen	Vredestraat	

	


