
OOOuuudddeeerrrrrraaaaaaddd      

BBBaaasssiiissssssccchhhoooooolll   SSSiiinnnttt---LLLaaammmbbbeeerrrtttuuusss 

Agenda ouderraad maandag 18 september 2017 

Voorgezeten door: Jurgen Elke 

Verontschuldigd: Ann Vermeiren 

Verslag: Karen 

 
1. Verwelkoming van de nieuwe leden en voorstelling aanwezigen  

Kort voorstellingsrondje van iedereen aan tafel. Welkom Kim mama van Thibo uit het 4e 

leerjaar. 

  

2. Werking OR:  

Ondersteuning van de school bij allerhande activiteiten:  

fruit snijden, stratenloop, schoolfeest, meefietsen als ondersteuning bij uitstappen, 

zwemouders,… 

 

Organiseren van eigen activiteiten met als doel  

 de financiële kas te steunen die op haar beurt dan ook de school financieel kan steunen 

met aankoop van bv. materiaal voor de speelplaats en leuke extra’s voor de school   

 bv. de kinderfuif 

 Activiteiten organiseren die een grotere verbondenheid stimuleert tussen ouders, 

kinderen en leerkrachten  bv.lichtjesstoet 

 Creatieve uitlaatklep voor geëngageerde ouders 😊 

 

Geven van ideeën aan de school: 

W helpen om een oplossing te zoeken en melden evt. problemen die voor gans de school of 

een deel van de school gelden. We luisteren naar verschillende meningen. 
let op! Is het een individueel probleem, dan kaart je het aan bij de leerkracht en/of directie. 

  

Dit jaar hebben we een beetje een andere start dan andere jaren wegens het gebrek aan een 

voorzitter waardoor er ook een aantal brieven niet tot bij de ouders zijn geraakt. 

 

Brief met uitnodiging voor deze ouderraad is niet mee gegeven geweest. Dit wordt verder 

rechtgezet! 

 

3. Takenverdeling 

 

Wie doet wat?  

 

Voorzitter/voorzitster :………………………………………………………. iemand kandidaat? Zo 

niet?Wisselend voorzitterschap met goede takenverdeling. Voorbereiding vergaderingen: 

Jurgen / Gert / Karen / … 

 

Verslaggever: Karen en Elke aandachtpuntje, verslag  zo snel mogelijk na vergadering 

publiceren (via website, kijkkast en naar mailinglist)  

De verslaggever van dienst stuurt door. 

 

Penningmeester : Jurgen 

 

Aanspreekpunten: zie foto muur. Gert gaat deze terug up-to-date brengen. Je 

foto mag je doorsturen naar hem: gert.dekoster@skynet.be 

  



 

Sleutelbewaarder en materiaalmeester : wie heeft de sleutel? Jurgen? 

 

Verantwoordelijke fruitouder: Gert: hij kijkt mee de klaslijsten na en noteert 

mee de hoeveelheden.  
 

Contactpersoon ouderraad: Natasja komt als contactpersoon op de brief te 

staan waar men naar kan e-mailen.  
 

 

4. Kasverslag werkjaar 2016-2017 

 

September 2017:  

Zichtrekening: 1838,86 euro 

Spaarrekening: 573,78 euro 

 

Nachecken:  

Er zijn geen openstaande rekeningen meer! 

Suggestie: de kas van de ouderraad komt mee in de boekhouding van de school. De kas blijft 

autonoom, maar gerechtelijk gezien is dit wel beter. Jurgen volg jij dit verder op? 

 

5. Fruitouders/grootouders- Tutti Frutti 

 

Is veranderd van naam, vanaf nu oog voor gezondheid. Start begin oktober. De school voorziet 

nog briefjes om ouders te vragen voor hulp. Gert volgt het verloop mee verder op. 

  

  

6. Evaluatie koffiestop 1 sept 2017 

 

Minder volk dan vorig jaar, maar zij die er waren hebben er wel van genoten. Volgend schooljaar 

terug. 

 

 

7. Voorstelling ouderraad 

 

We zijn vergeten de ouderraad voortestellen op de info avond. Elke gaat de brief aanpassen en 

doorsturen naar Peter. De school drukt deze af op paars papier en geeft deze toch nog mee. 

Natasja verzameld op de paarse brieven de nieuwe adressen voor nieuwe geïnteresseerde. 

Ouders worden uitgenodigd op de tweede vergadering. 

 

Voorstel: What’s app groep ouderraad lambertus maken. Enkel voor zij die ook effectief mee 

vergaderen. 

Doel:Handig voor afmeldingen, vragen, laatste info, …. 

 

8. Evaluatie info-avond vanuit de school 

 

2 info-momenten om 16u en 19u voor lagere school en een apart moment voor de kleuterschool. 

De lagere school was een groot succes, veel meer ouders zijn komen opdagen. Op de dag van de 

kleuterschool was het zeer slecht weer en vermoedelijk daardoor een mindere opkomst. 

Suggestie om 16u en om 19u30. 

 

De ouderavond gaat dit schooljaar ook opgesplitst worden. Voor de kleuterschool al in november. 

Voor de lagere school de laatste week voor de kerstvakantie maar op dinsdag en donderdag. In 



de week voor de paasvakantie is het enkel op vraag. Einde schooljaar wordt het dan terug 

opgesplitst  

  

9. Stratenloop Vr 6 oktober 2017  

 

Evaluatie vorig jaar: ook flesjes water voorzien voor de lopers, niet enkel sapjes 

De school zoekt nog hulp. Even afwachten voor de paarse briefjes. Maar als je nu al weet dat je 

wil helpen gelieve dit aan Steven door te geven. Hij is die dag mee coördinator: kijkt of iedereen 

een t-shirt aan heeft van de ouderraad en of iedereen zijn plekje vindt.  

Steven contacteren: baetske77@gmail.com 

Om 14u is het briefing door Carl. 

Taken: 

- bonnetjes (één centrale kassa buiten):  

- Hamburgers/hotdogs:  

- Frietjes:  

- Toog:  

- uitdelen kleuterdrankjes: 

   

Uren waarop kinderen lopen:  

14u: deuren 

14u15-14u30: kleuters 

15u: 1ste graad  

15u30: 2de graad 

16u: 3de graad 

 

 

10. Werkgroep kinderfuif + lichtjesstoet:  

 

Dit jaar geen lichtjesstoet, volgend jaar opnieuw.  

 

Kinderfuif versie 2.0 met free-podium op vrijdag 16 maart 2018 
De zaal is reeds geregeld. En het voorschot is betaald. 

 

Huidige leden van werkgroep: 

An Vermeiren, Jurgen Gommers, Elke Doms, Natasja Vercammen en Ange 

 

Mailen voor een eerste vergaderdata: Elke 

 

11. Schoolraad:  

 

Vertegenwoordiging vanuit de OR : Natasja en Gert  

Eerste schoolraad op 10 oktober 2017 

 

12. Info vanuit de school:  

 

Informatie over nieuwe leerkrachten en vervangingen kunnen terug gevonden worden op de 

vernieuwde website van de school! Nemen zeker eens een kijkje 

http://sintlambertusekeren.be/  

Voor de middag en nabewaking zijn er twee nieuwe enthousiaste vrijwilligers gevonden: Anke en 

Gabriella. 

Enkele geplande werken: 

Nieuwe stookinstallatie want deze is op zijn einde. Binnen de 3 à 6 maanden gaan de 

werken starten. (met z’n allen hopen op geen te strenge winter) 

mailto:baetske77@gmail.com
http://sintlambertusekeren.be/


Deel 2 van de vernieuwing op de speelplaats gaat gebeuren. Voor de herfstvakantie gaat 

er een nieuwe oproep komen om het kippenhok af te breken en een super leuk nieuw 

podium te installeren met overkapping,….. 

 

Het mag gezegd worden: de school is goed bezig!! 

 

13. Varia  

 

Komt er dit schooljaar terug sport na school? Op dit moment is de school zoekende naar iets 

nieuw. Sport na school bestaat niet meer. De school zoekt een betaalbare organisatie die de 

leerlingen met verschillende sporten kan laten kennismaken. Van zodra deze gevonden is worden 

we verder geïnformeerd. 

 

Er wordt dit schooljaar extra aandacht besteed aan het gebruik van fluohesje EN fietshelm bij 

uitstappen!!! 

 

14. Planning werkjaar 2017 - 2018:  
 

18 september 2017 : 1ste ouderraad (Jurgen + Elke) 
06 oktober 2017: stratenloop 

10 oktober 2017 : Schoolraad 

16 november 2017 : 2de ouderraad (Gert) 

6 december 2017 : Schoolraad 

18 januari 2018 : 3de ouderraad (Jurgen) 

6 februari 2018: frietjesfeest 

22 februari 2018 : Schoolraad 

26 februari 2018 : 4de ouderraad (Karen) 

16 maart 2018 : Kinderfuif 2.0 

15 mei 2018 : 5de ouderraad (………………………..) 

26 mei 2018: schoolfeest 

11 juni 2018: schoolraad 

19 juni 2018 : 6de ouderraad (………………………….) 

 

 

 


