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1. Goedkeuring verslag
Verslag OR -02-2019: verslag goedgekeurd.
2. Reilen en zeilen op school
Kleuterschool:




gaat volgende week vrijdag op schoolreis
Op 28 mei individueel oudercontact
Integratiemomenten: 1ste moment werkt via een
doorschuifsysteem (taalles, rekenles, drama, IT
gebeuren komt aan bod) ; 2de moment is de speelstraat
(openzetten van de deuren kleuterklas en het eerste
leerjaar): mogen vrij kiezen waar ze gaan
knutselen/spelen

Lagere School:









Voorbereiden musical; oproep tot komen kijken!
Het aanmelden voor de middelbare graad voor
zesdejaars werd gisteren gestart – antwoord hiervan
aan de ouders op 15 mei: de school ondersteunt ouders
die moeilijkheden hebben om zelf aan te melden.
Voorbereiden einde schooljaar – eindtoetsen. Voor het
zesde leerjaar wordt dit de evaluatiebox (ipv. IDP)
Openluchtklassen en zeeklassen komen nog
1ste en 2de lj. gaat naar Bengelpop – 5de lj gaat naar
pennenzakkenrock. 3de leerjaar gaat naar STEM 2daagse (samenwerking met KULeuven en IMEC)
2de aanmeldingsperiode wordt afgesloten

Eerstvolgende activiteiten: Musical

Approval Minutes
Minutes previous meeting approved
School updates
Kindergarden: Next week there is
the school trips. 28/5: individual
parent contact
Integration moments between 3rd
classes of kindergarden and 1st
grade of primary school are planned.
24/4: start of online registration for
1st grade secondary schools. School
can assist with the registration if
parents need help with the online
tool.
Evaluation of 3rd grade (6th class) is
through the evaluation box.
School trips:
1ste and 2de: Bengelpop
3de: 2 day workshop STEM
5de: pennenzakkenrock
6de: 3 day excursion to the sea

Upcoming activities were discussed:
musical

3. Voorstel jaarproject 3de leerjaar: “boekentrap met
bibliotheek”
Meester Kristof stelt projectvoorstel voor aan de OR.
VLAIO, Hellobank en KULeuven als voornaamste
partners – we zijn 1 van de 14 scholen die geselecteerd
werden. Wordt ook via crowdfunding bekostigd
(begrensd tot 2500 euro). Omdat het met crowdfunding
werkt moeten er dingen voorzien worden als beloning
per schijf die wordt gedoneerd. 1 van de beloningen is
een boekenfeest met receptie waarvoor al een aantal
jeugdauteurs hebben toegezegd (datum ligt vast 20
september 2019). 13 mei: start crowdfunding en dit
loopt 35 tot 40 dagen.
Concrete vraag naar OR: bijdrage gewenst van 1000 euro
vanuit de ouderraad. De OR gaat hiermee akkoord.

Proposal year project 3de lj. :
promote reading to children – A
Stair filled with Bookshelves: to sit
and enjoy reading books! Fund
raising through VLAIO, Hellobank
and KULeuven + organization of
crowd funding. Starts 14th of May
and runs for 35 to 40 days.
PTA agreed to donate 1000 euro to
this project.

4. Feedback schoolraad
Feedback school council
Info werd gegeven over:
Information was given about:
o Projecten van de infrastructuurwerken en de
- Infrastructure works
planning
- Evaluation method 6th class:
de
o Evaluatiemoment van 6 leerjaar gebeurt vanaf
the evaluation box
dit schooljaar met de evaluatiebox ipv met
- Capacity of the school
IDP’s.
- Year budget of the school
o De inschrijvingen tot eind maart en de
- Feedback on ZILL topical day
capaciteit van de vestigingsplaatsen werden
for the teachers
overlopen.
- Feedback on estimated
o Overlopen begroting en jaarrekening school.
teaching hours for next year
o Feedback pedagogische studiedag: ZILL
based on the amount of
o Overlopen telling aantal lln in februari 2019 en
children present at school
overeenkomstig aantal lestijden.
during February 2019
5. Feedback VOS werkgroep
Voorstel voor subsidie-aanvraag voor project MOOV
werd ingediend.
De VOS klusdag van 16/3 is goed verlopen. Alle
geplande taken konden uitgevoerd worden. Bedankt
aan alle helpers en Els!

Feedback VOS working group

6. Feedback Fuif TerBoum
Was een succes! Veel mensen vanuit de wijk aanwezig,
zeker niet alleen ouders. Minder opkomst van de
anderstalige ouders, maar voor een eerste keer dat dit
georganiseerd werd, zeker een geslaagd evenement. De
werkgroep zal zelf nog een feedbackmoment
organiseren. De fuif heeft ongeveer 550€ winst
opgebracht.

PTA activities: Feed back
Organisation Party for parents

7. Planning
De gedetailleerde jaarplanning wordt tijdens de
volgende vergadering besproken.

Planning

proposal for funding that the
government foresees for making
play grounds more public and more
adventurous to play and sport
was submitted. VOS activity day
was a success.

Was a success; there were also
besides parents a lot of people of
the community present. The working
group will organize its own feedback
moment.

Organisatie van schoolfeest en wereldfeest samen zou
slechts 2-jaarlijks plaatsvinden: voorstel moet nog in de
werkgroep verder bekeken worden. Nu nakijken of dit
wereldfeest samen kan gekoppeld worden met het
boekenfeest. Is wel niet evident qua organisatie en
timing (vlak na vakantie, dus al voor te bereiden in
juni).
Vergaderfrequentie OR: 6-wekelijkse frequentie
behouden met afwisseling van di en do? Akkoord vanuit
de OR
8. Opvolgen klachten stekelbees
Voorzitter OR heeft contact opgenomen met de
verantwoordelijke van Stekelbees nav een aantal
klachten die recent geuit werden door ouders.
Deze punten werden besproken tijdens een
teamvergadering met de begeleiding. De regels en
afspraken werden nog eens op punt gesteld zodat
iedereen goed weet wat wel kan en wat niet. Spelen
met water en modder wordt door Stekelbees
aangemoedigd, maar aangepast schoeisel en kleren zijn
wel noodzakelijk. Dit werd ook nog eens
gecommuniceerd in een nieuwsbrief van stekelbees.
De regels en afspraken werden op 29/3 ook besproken
met de directie, zodat er zoveel mogelijk dezelfde
regels gehanteerd worden tussen Stekelbees en de
school.
Ouders die opmerkingen of vragen hebben over de
werking van Stekelbees, mogen hiervoor steedsde
verantwoordelijke contacteren op
lkheverlee@landelijkekinderopvang.be of 016/399101
zodat een onmiddellijke opvolging kan gebeuren.

A detailed planning for next school
year will be discussed at the next
PTA meeting.

9. Varia:
 Opvolging ouderraad bestuur: functie van
penningmeester en van secretaris ouderraad en van
voorzitter schoolraad wordt vacant verklaard.
Aankondigen voor 11 mei zodat nieuwe kandidaten zich
kunnen aanbieden.
 Volgende ouderraad is de voorzitter er niet. Aanstellen
van voorzitter ad-interim voor die vergadering: Els
Robeyns.
 Voorstel vanuit de leden om bij goed weer een
afterwork/school drink te houden in juni? Nakijken of
dit kan georganiseerd worden op donderdag 27/6 – de
OR bekijkt dit verder
 7juni koffieklets organiseren: Veerle, Wouter en Melina
organiseren dit.
 Potluck picknick op 23/6 om 12u door de buurt
Terbank: wordt gehouden op het grasveld achter de
school Celestijnenlaan.

AOB

Follow up complaints stekelbees
The PTA chair has contacted
Stekelbees’ responsible person with
regards to a number of complaints
that were voiced by parents
recently. These have all been
addressed with the Stekelbees team
and additional communication has
happened through their newsletter.
If you have any comments or
questions with regards to
Stekelbees, you may always reach
out to their responsible person via
the email address and phone
number listed in these minutes.

Elections to be announced for the
replacement of treasurer and
secretary of the PTA and chairperson
of the school council.
Els Robeyns will take care of leading
the PTA next time as Veerle will be
unavailable.
PTA looking into organizing
afterwork/school drink at the end of
the school year. Will take place on
27/06.
Morning coffee will be organized on
7Jun

Potluck picknick for the
neighbourhood will be organized on
23Jun

OVERZICHT AFKORTINGEN/ACRONYMS



VOS : Verfraaiing en Opwaardering Speelplaats [workgroup for the improvement of the
playground]
VCOV: Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen [Flemish confederation of
parents and parents’ committees]

CONTACT






Werkgroep Schoolquiz : Veerle Vanvoorden (veerle.vanvoorden@terbank-egenhoven.be) 
Werkgroep VOS : Els Robeyns (els.robeyns@terbank-egenhoven.be)
Werkgroep Schoolfeest : geen trekker
Werkgroep Fuif : Tinne Delbaen & Wouter Achten
Werkgroep Kersthappening : Olivier Vanparrys & Tinne Delbaen

 BELANGRIJKE DATA / IMPORTANT DATES
Summer Vibes: 27Jun, 15.40-20h, grasveld Celestijnenlaan

