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1. Financiële toestand  
 

Is onveranderd sinds vorige vergadering. De kosten van de USB sticks voor de 

zesdejaars en van de zeeklassen moeten er nog afgetrokken worden.  
 
 

2. USB sticks 
 
De USB sticks zijn besteld en de lijst met namen is doorgegeven aan Evelien. De 

overschot met logo van de ouderraad kan bijgehouden worden als prijs/gadget voor de 
quiz volgend jaar.  

 
 

3. Activiteiten 

 
Schoolfeest:  
- Infostand ouderraad: het idee is geopperd om volgend jaar ook een activiteit te 

organiseren, zodat we op die manier makkelijker contact kunnen maken met ouders. 
Er zijn wel een aantal ouders die hebben aangegeven dat ze volgend jaar eventueel 
naar de ouderraad willen komen 

- Het marktje was een groot succes, al liep het opzetten wat chaotisch in het begin en 
was er wat plaatsgebrek. Doordat het kon regenen, moest iedereen onder het afdak 
geplaatst worden. Het nadeel was wel dat de wafels die verkocht werden voor het 

goede doel heel weinig succes hadden.  
- Voor de wedstrijdjes (kinderen tegen kinderen en ouders tegen leerkrachten) waren 

er heel weinig ploegjes ingeschreven. De sfeer was wel heel leuk. Indien dit nog 

eens georganiseerd wordt, misschien begeleiding voorzien voor de jongeren om 
ploegjes te maken.  

- De polo’s van de ouderraad zijn veel te warm indien het mooi weer is. We zouden 
een alternatief kunnen voorzien, zoals bv een badge.   
 

- Data activiteiten volgend schooljaar 
o Quiz: 15 of 22 februari 2019 
o Musical: 5-6 april 2019 

o Schoolfeest: 12 mei 2019 
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4. Lestijdenpakket schooljaar 2018-2019 

 
- Het aantal van de kleuters verhoogt van 117 naar 122. Hier komen 9 lestijden meer. 

Dit zullen extra zorguren zijn. Het verder opsplitsen van kleuterklassen gaat niet 

omdat er geen lokalen beschikbaar zijn.  
- Het aantal in de lagere school stijgt van 191 naar 197 

Doordat er ook extra ondersteuning komt voor anderstaligen, zullen er in totaal 16 

lestijden meer zijn en kunnen er klassen gesplitst worden 
- Het budget voor de verbouwingen is goedgekeurd, de definitieve bouwplannen 

zullen klaar zijn tegen eind juni 

o Sanitair en eetzaaltje van de kleuters wordt afgebroken en wordt een nieuwe 
blok. Bovenop het eetzaaltje komen er nog 2 klassen bij 

o De blok van de lagere school (4e,5e
 en 6e) wordt volledig gerenoveerd 

o De lagere school krijgt zijn eigen turnzaal 
 

5. Enquête ouders 
 

Er was een goede respons. De uitslag is verzameld en het zorgteam gaat de opmerkingen 

verzamelen en bekijken hoe ze best teruggekoppeld worden. Waarschijnlijk zal dit in 
september gebeuren.  
 

6. Traject van Exentra 
 
- al enkele jaren laat de school weten dat ze willen deelnemen aan dit traject dat 

zorgt voor individuele begeleiding aan scholen met betrekking tot begeleiden van 
betere en hoogbegaafden. Er wordt in het algemeen veel materiaal gevonden voor 
begeleiden van kinderen die het moeilijker hebben, maar niet omgekeerd. 

- Omdat er weinig respons is van andere scholen in de regio, werd er beslist dat de 
school individueel zal begeleid worden. 

- 1 of 2 mensen van Exentra zullen een kernteam van leerkrachten begeleiden die zelf 

dan terugkoppelen naar de andere leerkrachten.  
- Per jaar zijn er 6 begeleidingsmomenten voorzien 

o Het eerste jaar komt wiskunde aan bod 

o Het tweede jaar komt er taal bij 
o Het derde jaar wo of frans 

o Het 4de jaar zou eventueel voor de kleuterschool kunnen zijn 
- Op maandag 14/1/2019 zal er een infoavond voor geïnteresseerde ouders 

georganiseerd worden 

 
7. Richtlijnen GDPR 

 

- Om nog foto’s van de kinderen te mogen trekken zullen de ouders een extra papier 
moeten tekenen om toestemming te geven 

- Op dit formulier zal afzonderlijke toestemming moeten gegeven worden voor elk 

onderdeel afzonderlijk, bijvoorbeeld voor de website, nieuwsbrief, sociale media, 
klasfoto, kalender, …)  
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8. Leerkrachtenplatform 

 
- Per school wordt er 1 leerkracht toegekend vanuit dit platform. Voor deze school zal 

dat een leerkracht zijn voor 22 lesuren.  

- De leerkracht start in oktober en zal invallen voor elk (ziekte)verlof van de vaste 
leerkrachtengroep. Indien er geen zieken zijn staan zij mee in voor de zorg.  

- Indien een andere school van de scholengemeenschap meerdere vervangingen 

nodig heeft en de leerkracht van SM vervangt op die moment niemand, zal hij/zij 
uitgeleend worden aan de andere school. 

- De leerkracht moet minstens 85% van de toegewezen tijd ingesprongen zijn voor 

reguliere ziekteverloven of andere verloven om het volgende schooljaar dezelfde 
aantal uren toegewezen te krijgen.   

 

9. Taken binnen de ouderraad 2018-2019 
 

- Omdat Evelien volgend jaar haar laatste jaar zal zijn in de ouderraad, zal Lara 
volgend jaar meedraaien als penningmeester 

- Natasja zal dan het opmaken van de verslagen overnemen 

 
10. Data volgende vergaderingen 

 

- 1ste vergadering: 20/09/2018 
- 2de vergadering: 15/11/2018 
- 3de vergadering: 31/01/2019 

- 4de vergadering: 25/04/2019 
- 5de vergadering: 06/06/2019 


