Verslag ouderraad 11 juni 2019
Aanwezig : Carla Detiege, juf Ingrid, Tinne Delbaen, Niki Bergans, Lien Schoonjans,
Els Robeyns, juf Marieke, Olivier Vanparrys, Lotte Braem (nieuw), Kim Schroeven
(nieuw), juf Vincke, Steven Van Steen , Patrizia Zanoni
Verontschuldigd : Ann-,Marie Arcq, Veerle Vanvoorden, Wouter Achten
Ter info: voorzitter ad-interim bij deze vergadering: Els Robeyns

1. Goedkeuring verslag
Verslag OR -25-04-2019: verslag goedgekeurd. Afkortingen
werden niet correct gespeld in het vorige verslag: VLAJO ipv
VLAIO. MOEV ipv MOOV.
Nieuwe mensen aanwezig: Kim (kinderen in 1ste en 3e kl), Lotte
(kinderen in kleuter- en lagere school): hartelijk welkom aan de
nieuwe leden.
Verkiezingen vacante mandaten van de ouderraad voor volgend
schooljaar worden gehouden. Er is voor alle functies een
enkelvoudige kandidaatstelling en werden unaniem verkozen:
Penningmeester: Olivier Vanparrys
Verslaggever: Tinne Delbaen
Afgevaardigde schoolraad: Kim Schroeven
2. Reilen en zeilen op school
Diploma uitreiking Kleuterschool: voor de organisatie worden
nog hoge statafels gevraagd door het team.
Suggestie om tegen volgend jaar enkele statafels aan te kopen
door de ouderraad. Wel na te gaan waar ze kunnen opgeborgen
worden. Mee op te nemen in bespreking jaarbudget ouderraad
voor volgend schooljaar.

Approval Minutes
Minutes previous meeting approved
2 parents joined the PTA as new
members: are warm welcome to Kim
and Lotte
Members of the PTA will fulfill the
following functions after they were
elected:
Penningmeester: Olivier Vanparrys
Verslaggever: Tinne Delbaen
Afgevaardigde schoolraad: Kim
Schroeven
School updates
Upcoming activities were discussed:
“graduation of the 3rd grade nursery
school

Tijdens de uitreiking zal de klasverdeling voor het eerste
leerjaar worden doorgegeven.
Sociale vaardigheden: elke maand komen de kleuters samen
Mentioning of the projects done in
(via de projecten “Toeka” en “het gat in de haag”): dan wordt er the nursery school on enhancing the
social skills of the children;
via een poppenspel bv. ingegaan op sociale vaardigheden (o.a.
hoe omgaan met plagen, kinderen die minder durven spreken
over hun gevoelens, …)

Overzicht van de uitstappen:
14/6: bezoek aan GHB door 3kl

An overview of the upcoming
activities for the end of the school
year was given.

18/6: 1ste kl klas naar Teddy en Beer (museum in Brussel?)
21/6: 1ste kl klas gaat zwemmen
LS: toetsen zijn bezig – 6de lj heeft morgen een evaluatiebox als
test (ipv IDP’s) – test vanuit de overheid
Vr 21/6: bezinning – zal in de kerk doorgaan
Afscheidsreceptie lln 6de leerjaar

A few dates for already planned
activities for the school year 20182019 are presented.

Zeeklassen de week erop
26/6: bengelpop 1ste graad
27/6: pennenzakkenrock
Laatste schooldag is een halve dag.
Er mag geen gsm mee naar de uitstap! Vraag vanuit OR om dit
duidelijk te communiceren naar de ouders. Evenals de
hoeveelheid geld die mag meegenomen worden.
3. Voorstel jaarproject 3de leerjaar: “boekentrap met
bibliotheek”
Crowdfunding: 2 soorten hiervan lopende: 3500 euro
opgehaald + Extra inkomsten via initiatieven: 500 euro extra.
In totaal al 5000 euro opgehaald ongeveer – het kan
gerealiseerd worden voor het B-plan realisatie boekentrap.
Subsidieproject werd niet gehaald. Er wordt 1000 euro voorzien
vanuit de ouderraad.
4. Feedback schoolraad
Info werd gegeven over:
o Projecten van de infrastructuurwerken en de
planning + consequenties voor zomeropvang.
o Evaluatiemoment van 6de leerjaar gebeurt vanaf dit
schooljaar met de evaluatiebox ipv met IDP’s.
o De inschrijvingen en capaciteit van de
vestigingsplaatsen werden overlopen.

Proposal year project 3de lj. :
promote reading to children – A
Stair filled with Bookshelves: to sit
and enjoy reading books! Already
5000 euro was gathered with several
initiatives.
PTA agreed to donate 1000 euro to
this project.

Feedback school council
Information was given about:
- Infrastructure works
- Evaluation method 6th class:
the evaluation box
- Capacity of the school

5. VOS werkgroep
Subsidie van MOEV is binnengehaald! 15000 euro ontvangen:
zal besteed worden aan een speeltuig op het grasplein kant
Celestijnenlaan. Wordt vervolgd in september.

6. Summer Vibes
Laatste do van juni 27/6: aperotime (drankjes voor ouders en
kinderen) vlak na school. Ijsjes laten komen voor de kinderen.
Ook watermeloen en chips voorzien. Geen avondeten. Enkel op
de groene speelplaats: ouders letten zelf op hun kinderen. Er is
geen opvang vanuit het schoolteam voorzien. Dranken en
hapjes zijn betalend – geen inkom. Eventuele opbrengst: wordt
geschonken aan het project boekentrap.

Feedback VOS working group
The working group did a great job
And received an amount of
15000 euro from the government!
It will be used to fund an installation
On the playground. More details in
September.
Summer vibes
Will be organized 27/6: a drink will
be organized by the PTA on the grass
playground for the parents and
children as a closing moment of the
year.

Helpers gevraagd: van 16u40 tot 17u40 en voor afsluiten bar en
de opruim vanaf 19u40. Eventueel wil Lotte komen helpen
opruimen.
Het is de bedoeling dat dit vnl voor ouders en kinderen van de
school is – soort van afscheid.
7. Planning voor volgend schooljaar:
Aug: do 29/8: openklas voor kleuterschool en 1ste graad –
klassikaal oudercontact voor 2de en 3de graad
OR : biedt een drankje aan.
3/9: klassikaal oudercontact kleuters en 1ste graad – ook OR
biedt drankje aan
9-13/9:Boerderijklassen 3e lj
17/9: opstarten naschoolse activiteiten
Boekenfeest: werd verplaatst naar 27/9
7/10: vrije dag
8/10: pedagogische studiedag
17/10: fotograaf
19/10: schoolfeest (samen of apart met wereldfeest)
22/11: Grootouderfeest
Oudercontacten worden nog ingepland.

Planning next year

13/12: kersthappening (trekkers OR zijn dan misschien niet
aanwezig.)
15/01: 2de studiedag (pedagogisch)
7/2: 2de vrije dag (facultatief)
Ma 29/6: afscheidsreceptie kinderen 6de leerjaar
Er komt geen musical volgend jaar voor het zesde jaar: het
team vindt het te belastend worden en wil iets nieuws starten.
Er is ook de diversiteit van de kinderen: dit vormt de laatste
jaren een grotere uitdaging en er ging nu te veel tijd naar de
musical waardoor de lessen voornamelijk erg geconcentreerd in
het najaar werden gegeven. Dit was niet voor alle lln de beste
werkwijze om de leerstof aan te bieden.
OR stelt voor om toch wel een alternatief in de groep te
plaatsen: bv. samen een teambuilding organiseren/ 4dagen
werken rond een thema om toch de groepsdynamiek te
behouden. Dan wel het afscheid van het zesde leerjaar wat
“grootser” plannen.
Duiding schoolfeest: gaat terug door in oktober. Er worden
optredens gedaan: gegroepeerd per leeftijd – catering uit de
verschillende culturen (geen wereldfeest meer). Het thema zou
circus zijn. Tijdstip van schoolfeest: PRO: Goed dat ouders
mekaar dan nog wat vroeger kunnen leren kennen. CONTRA:
Kinderen hebben dan wel geen afsluitmoment meer op het
einde van het schooljaar.
8. Varia:
*Potluck picknick op 23/6 om 12u door de buurt Terbank:
wordt gehouden op het grasveld achter de school
Celestijnenlaan.
OR Bedanken Niki en Patrizia voor hun functies binnen de
schoolraad en de ouderraad.

The musical in the 6th grade will no
longer be organized. The workload
was too much and it was demanding
on the teaching regime with a focus
in the first months of the year.
An alternative will be presented next
year – brainstorm together with the
children.

The theme of the school party is
explained briefly. It will be held in
October.

Miscellaneous
Potluck picknick on 23/6 on the grass
playground – the neighbourhood is
welcome.
PTA thanks the members Niki and
Patrizia – their function in the PTA
will be taken over by Kim and Oliver
next year.

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 : Steven Van Steen & Kim Schroeven
Werkgroep Fuif : Tinne Delbaen & Wouter Achten
Werkgroep Kersthappening : Olivier Vanparrys & Tinne Delbaen
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