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Verslag vergadering ouderraad november 2019 
 
Datum:  12 november 2019 
Aanwezig: Carine, Griet, Stefanie, Valerie, Christophe, Goedele, Tinne, Katrien, Ilse, Winnie  
Verontschuldigd: Karolien, Shirley, Maarten, Karen, Piet, Muriel, Elien  

 

Samenstelling ouderraad 

❖ Ledenlijst aangepast: 
Template Tom werd aangevuld met info nieuwe leden/losse leden werden aangepast waar nodig. 

 
❖ Taken binnen ouderraad:  

▪ Voorzitter: Karolien Goffin 
Griet neemt de taken tijdelijk over van Karolien. 

 
 

Financieel verslag Ouderraad (Christophe) 

❖ In kas: 634 euro (+ 400 euro cash)    
▪ 2500 euro werd betaald voor de lesbankjes en stoelen in extra zorglokalen (Deugnietjesklas en 

Vlinderklas) 
 

 

Afgelopen activiteiten (Griet) 

❖ Samenspeeldag ikv Kiva (12/11) 
➢ Kringspelen met doorschuiven. Groepjes van 2,5 jaar tot 12 jaar. Ouderen zorgen voor de kleinsten.  
➢ Wordt nog herhaald dit schooljaar 

 
 

Komende activiteiten Ouderraad (Griet) 

❖ Vrijdag 29 november 2019: Lichtjeswandeling 
➢ “organisatie – hulp” wordt dit jaar toch behouden 

• Organisatie door leerkrachten en hulp van ouderraad 

• Soep en pasta worden gemaakt door ouderraad, Muriel wil trekker zijn van deze werkgroep 

• Dit jaar op woensdag en donderdagavond (ipv vrijdagvoormiddag) omwille van beschikbaarheid 
keuken.  

• Zoë, Katrien, , Sofie, Griet, Ilse, Christophe, Tinne en Valerie reeds doorgegeven aan Muriel, 
werkgroep uitnodiging wordt uitgestuurd door Muriel. 

 
❖ Donderdag 19 december 2019: Kerstdrink  

➢ Griet stuurt mail “werkgroepen” 

• Enkel drank/ niets om te eten 

• Eventueel koekjes bakken kleuters?  
➢ Idee kerstboomverkoop: geen interesse (reeds vele andere plaatsen waar je deze kan kopen/ 

familiemoment) 
 

❖ Bijkomende geld-activiteit: keuze Pizza-à-porter  
➢ Idee om dit samen te doen met pizzaverkoop?  

• Snel eten na oudercontact 

• Koude periode dus vermijden kosten huur koelwagen 

• Nog te realiseren op korte tijd? Griet wil dit op zich nemen.  

• Wie kan helpen met pizza-pakketjes klaarzetten? (Valerie,....) 
 
❖ Zaterdag 15 februari 2020: Filmavond 

➢ Griet stuurt mail “werkgroepen” 

• Films per leeftijd (makkelijk in de klassen met de digi-borden) 

• Pop-corn en dans/praatcafé voor de ouders? 

 

❖ Zaterdag 14 maart 2020: Italiaanse avond 
➢ Ouderraad zorgt voor desserts 
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❖ Ouderraad extra geld ophalen als vrijwilliger op Werchter (classic, boutique, ...)  
➢ Griet heeft navraag gedaan.  
➢ Info- formulier invullen (aantal leden/welk doel/...), daarna kom je op wachtlijst en kan je opgeroepen 

worden. Op die moment te bekijken of voldoende leden beschikbaar zijn.  
 
❖ Ons kenbaar maken op activiteiten ouderraad dmv polo’s?  

➢ 15 – 25 euro 
➢ Tinne kijkt nog na voor goedkoper alternatief  

 
 

Projecten 

❖ MOBI  
➢ Actiepakketten “verkeersouders.be” toegekomen.  

▪ Pakket “parkeerdruk” wordt alvast gebruikt door Tinne (“proficiat” aan foutparkeerders/parkeerschijf 
welk type parkeerder ben jij? ) 

▪ Affiche mobiliteit ophangen in de school   
 

❖ Pimp je speelplaats 
➢ Tinne heeft mogelijke subsidies opgezocht (combinaties mogelijk)  

▪ Provincie Vlaams-Brabant: “Natuur op school”  

• Subsidie groene speelplaatsen 

• Voorwaarde MOS school (ok) 

• Max 80% van de kosten en max 10000 euro 

• Aanvraag:  
➢ 1 jan 2020 – 2 feb 2020  
➢ 1 sep 2020 – 1 okt 2020 

 
▪ Stad Leuven: “Groenplaats” 

• Tussenkomst in de kosten van een tuin- of landschapsarchitect voor hulp bij het ontwerp en de 
opvolging van het project   

➢ De toelage bedraagt 100% van de kosten (maximaal € 8000). 

• Tussenkomst in de kosten van de realisatie van het project 
➢ De toelage bedraagt 100% van de kosten: maximaal € 6000 voor scholen die hun 

buitenruimte openstellen buiten de schooluren 

• Aanvraag: 4 keer per jaar (afsluiten aanvragen op 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober).    
 

▪ AGION: subsidie buitenaanleg 
 

▪ Landelijke gilden: “Schooltuin” 

• Aanvraag: Start 1 april 
 

▪ CERA: aanleg groene speelzone 

• 2000 euro 

• Aanvraag:  
➢ ronde 1 (10 september 2019 - 9 januari 2020) 
➢ ronde 2 (10 januari 2020 - 9 april 2020) 
➢ ronde 3 (10 april 2020 - 9 september 2020)  

 
▪ Trooperdroom: oproep om te stemmen  

• Affiches ophangen 

• Promo nieuwsbrief (https://www.trooper.be/donboscoheverlee)  
 

Indienen aanvraag voor al deze subsidies is veel werk, daarom nood aan uitbreiding werkgroep!  
➢ Griet stuurt mail “werkgroepen” 

 

 
❖ Huishoudelijk reglement (Goedele) 

➢ Kadert in participatiedecreet onderwijs (°2004), aantal basisregels ouderraad, model VCOC als basis 
werd reeds besproken maart 2017, maar nog steeds niet gefinaliseerd 
▪ op dit moment dus geen formele ouderraad 
▪ wordt wel 95% gevolgd, maar best finaal en goedgekeurd document aanwezig 

➢ Enkele voorbeelden:  
▪ Samenstelling ouderraad: wanneer lid/wanneer niet 

➢ Kinderen op school 
➢ aansluiten in loop schooljaar is mogelijk 
➢ Persoon die aanwezig is geweest geeft aan lid te zijn of niet 
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➢ Beëindigen mandaat als geen kind op school / als zelf aangeven / als geen enkele 

keer aanwezig geweest hulp geboden bij activiteit 
▪ Bestuurssamenstelling en vertegenwoordiging 
▪ Afgevaardigden schoolraad 

➢ Beslist door ouderraad 
➢ Mandaat = 4 jaar 

▪ Aantal vergaderingen 
➢ minimum 4 keer 

▪ Uitnodiging:  
➢ moeten agenda bevatten 

▪ Financiën: 
➢ Boekhouding schoolbestuur 
➢ Rekening met handtekeningsbevoegdheid directeur en 2 afgevaardigde ouders 

▪ Afspraken opbrengst ouderraad 
▪ Verzekeringspolisnummer vrijwilligers 
▪ Vergoeding vrijwilligers/onkosten 

 
Draft opgemaakt door Goedele. Deze wordt op vraag van Goedele nagelezen door Christophe ter extra review en 
volgende ouderraad gefinaliseerd.   
 
❖ Nieuwe website (Carine) 

➢ Info uitgebreid: positie! Mooie inhoud 
▪ Tekst ouderraad nog te vernieuwen: aangepaste tekst doorgeven aan Bart 

➢ Griet stuurt mail “werkgroepen” 
➢ Ook mobiel perfect te raadplegen 
➢ Opmerking: er ontbreken nog enkele foto’s van leerkrachten 

 

 

Varia  

❖ Stekelbees: 
➢  her-evaluatie: positief 

• door het zelf aftekenen van de lijsten door de ouders verloopt het weer vlot 

• geen negatieve feedback meer ivm  studie 
➢ Nieuwe gezichten 

• Hilde Brams (vervangt Lien) 

• Christina 

• Rosemary 
 
❖ Bosuitstap KS en L1: frisdrank?  

➢ Vergissing organisatie; werd reeds besproken met leerkrachten, want dit is zeker niet de bedoeling 
(water/fruitsap/melk/chocomelk)  
 

❖ Mag eigen bal?  
➢ Ja, graag!(wel op eigen risico) 
➢ Idee bij verjaardag: klasballen 

 
 
❖ Eerste leesboekjes L1 werden geplastificieerd tijdens deze ouderraad 
 
 

Komende ouderraad vergaderingen 20 19 - 2020  

❖ Woensdag 22 januari 2020 

❖ Donderdag 2 april 2020  
❖ Ouderraad BBQ juni te bepalen 

 

 
  
 
 
 
 

- Verba volant, Scripta manent - 
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