
 

Voorbereiding ouderraad donderdag 16 november 2017 

Voorgezeten door: Gert 

Verontschuldigd: Kim, Karen, Jurgen, Elke 

Verslag: Katia  

 

1. Opvolging vorige verslagen: 

Geen opmerkingen 

 

2. Werking OR:  

Voorzitter/voorzitster : iemand kandidaat? Nog steeds geen kandidaten… 

 

3. Evaluatie Stratenloop Vr 6 oktober 2017 : 

Heel weinig helpende ouders aanwezig… Eerst enkel Steven, uiteindelijk Greet en 

Liesbeth nog even bijgesprongen.  Er was dus weinig zichtbaarheid van de ouderraad. 

Paarse formulier voor helpende ouders is dit jaar niet meegegeven bij de start van het 

schooljaar (pas later) waardoor we waarschijnlijk weinig ouders bereikt hebben.  Volgend 

jaar gaan we dit terug bij het begin van het schooljaar meegeven. 

Toch was het weerom een fijne editie! 

Vanuit het secundair was er zeker wel voldoende hulp. 

 

4. Werkgroep Glitter fuif :  

Eerste verslag is doorgestuurd.    

Glitter fuif op vrijdag 16 maart 2018.                                                                              

De naam is veranderd naar ‘Lambertus got talent’ daar het niet zomaar een fuif is wegens 

de optredens.                                                                                                                   

De brief om mee te geven waarop de kinderen zich kunnen inschrijven is klaar, maar nog 

niet uitgedeeld.  Dit zal snel gebeuren.                                                                           

Het concept blijft hetzelfde als vorig jaar: 18 groepjes die kunnen optreden, 4 

workshops.  Ook dit jaar in het Ekers Hof. 

Er is de vraag gesteld of de leerkrachten een verrassingsact zouden willen doen.  Peter 

vraagt dit op de personeelsvergadering in december, maar het antwoord zal zeker ja zijn! 

Het concept van het schoolfeest is ‘feestival’.  Juf Kelly stelt vanuit de werkgroep 

schoolfeest voor om enkele optredens van ‘Lambertus got talent’ uit te kiezen, om dan 

ook op het schoolfeest op te treden.   Hoe deze groepjes uitgekozen zullen worden, 

wordt nog bekeken. 

De lijst van de materialen is ingevuld en klaar. Natacha geeft hem aan Peter en hij stuurt 

deze door naar de stad. 

Er was de vraag gesteld om het materiaal te laten leveren in het Ekers Hof zelf ipv op de 

school, maar dit is niet eenvoudig te regelen.  Het leveren van het materiaal gebeurt op 

een bepaalde dag, maar het uur daarvan is nooit op voorhand geweten… moeilijk dus om 

iemand klaar te laten staan bij Ekers hof om het materiaal aan te nemen.  Er kan wel 

gevraagd worden op de dag van levering of ze het materiaal naar het Ekers Hof kunnen 

brengen.  



5. Oog voor Lekkers (Tutti Frutti) : 

Loopt vlot.  De nieuwe mesjes waren heel welkom!   Als er minder ouders beginnen te 

komen, best op tijd iets laten weten zodat er nog andere ouders aangesproken kunnen 

worden. 

Je kan bij Oog voor lekkers naast fruit ook zuivel bestellen, maar daar past de school 

voor. 

6. Schoolraad:  

– Vertegenwoordiging vanuit de OR : Natasja en Gert  

Nog geen verslag gekregen… 

 

7. Fluo actie:  

Begonnen na de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie. 

Er mogen zich nog steeds ouders aanmelden om te komen helpen bij de fluocontroles. 

Nieuwe actie dit jaar: de kinderen kunnen elke dag stickers verdienen (positieve 

bevestiging): 1 voor hun fluovest en 1 voor een fietshelm (indien ze met de fiets naar 

school komen!).   

Elk kind heeft dus een eigen kaartje, dat wordt bijgehouden door de klasjuf.   

50 stickers = volle kaart = zoo-ticketje. 

Daarnaast kunnen ze per klas nog verder sparen voor andere beloningen (klasbezoek aan 

de zoo, fietshelmen…) 

Bij de fluocontroles wordt ook de fiets nagekeken.  Vanaf volgende controle zullen de 

kinderen met een fiets een kaartje meekrijgen waarop staat of hun fiets in orde is, of 

wat er eventueel nog aangepast kan worden (nieuw lampje, remmen…). 

 

De kleuters hebben wekelijks fluocontrole.  Met de stickers die ze verdienen moeten ze 

allen samen een weg afleggen.  Raken ze aan het einde van de weg, verdienen ze een 

beloning. 

 

Opmerking: de week voor de herfstvakantie was het al heel donker.  Donkerder dan na de 

herfstavakantie…  periodes aanpassen van fluocontrole? 

De periodes worden behouden omdat dit vastgelegd wordt door het verkeersplatform. 

 

8. Info vanuit de school:  

- personeelsnieuws: 

• juf Lies Braspenninckx is gestopt in het 3e leerjaar.  Zij heeft op haar vorige 

school werk gekregen. 

• Juf Lies is geopereerd.  Ze wordt vervangen door Lief Ievens. 

• Werkgroep schoolfeest: 1e startvergadering is achter de rug.   

Fijn dat de ouderraad vorig jaar de toog voor zich heeft genomen.  Dit jaar weer? 

Zo kunnen de leerkachten de spelletjes begeleiden. 

Vorig jaar blijkbaar te weinig ouders dus heel druk.  Ouderraad wil dit zeker 

weer doen als er voldoende ouders komen helpen.  De leerkrachten spreken ook 

mee ouders aan, en er zal terug een briefje meegegeven worden om hulp te 

vragen. 

Indien voldoende ouders, zal de ouderraad ook het eetkraam voor zich nemen. 

• afbraak kippenhok: is gebeurd in de herfstvakantie.  De volgende stap is om op 

die plaats een overdekt podium te bouwen, met daarvoor een stuk kunstgras. 

• Benefiet concert tvv het sociaal fonds van de scholen: de opbrengst van dit 

benefeit gaat rechtstreeks naar de scholen.   

1e jaar dat dit georganiseerd wordt.    Gaat uit van de verschillende scholen in 

Ekeren (OLV van Lourdesinstituut, Sint-Lambertus, Moretus Ekeren).   



Aan ouders zal gevraagd worden om te helpen.  Peter stuurt hiervoor nog een 

brief rond.  De ouderraden van de andere scholen zullen natuurlijk ook voor 

helpende handen zorgen. 

• Ardennenklassen 6e jaars: nu bezig.  Ze komen morgen terug op school aan. 

 

9. Varia  

Natascha: heel knap dat de leerlingen van de lagere school nu ook hun Nieuwjaarsbrief 

zelf gaan knutselen. 

Marine: er stappen nog steeds kinderen uit de auto voor de schoolpoort.  Dit zorgt voor 

gevaarlijke situaties rondom de school… Best gewoon een melding maken bij de blauwe 

lijn.  Hoe meer meldingen zij krijgen, hoe sneller ze actie zullen ondernemen. 

Peter zelf is er ook mee bezig.  Hopelijk binnenkort patrouille van de politie (vooral 

preventief werken, maar kunnen ook boetes uitschrijven!). 

Gert: tegen volgende week zal het fotokastje in orde zijn!  Ann vraagt om dan ineens de 

schrijfwijze van haar naam aan te passen. 

 

 

10. Planning werkjaar 2017 - 2018:  
6 december 2017 : Schoolraad 

18 januari 2018 : 3de ouderraad (Jurgen) 

6 februari 2018: frietjesfeest 

7 februari 2018: carnaval  

22 februari 2018 : Schoolraad 

26 februari 2018 : 4de ouderraad (Karen) 

16 maart 2018 : Glitter fuif 

15 mei 2018 : 5de ouderraad (Gert) 

19 juni 2018 : 6de ouderraad (Ann) 


