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Leden Aanwezig Verontschuldigd Afwezig Verslag 
Bosman Christ’l X    
Cools Lesley X   X 
Despierre Evelyn X    
De Meeter Nele  X   
De Trèfle Katrien  X   
Fredrix Yves  X   
Holderbeke Luc X    
Putteman Hilde X    
Stuerebaut Nils  X   
Tytgat Marie Helene X   X 

Van Cauter Jan X    
Van de Kerkhove Sofie X    
Van Vaerenbergh Alain  X   

Verlinde Rik  X   

Wauters Noëlla X    

      
Uitgenodigd schoolteam     
De Schryver Sofie X    
De Koker Els X    
Vanbesien Chiara X    
Blomme Micheline X    

Verspreiding : Leden OR, Directie, leerkrachten, ad valvas, website OR 
 
Verwelkoming, voorstelling (nieuwe) leden, tekenen HR en aanwezigheidslijst.  
 
Goedkeuring  vorig verslag van 15 mei: geen opmerkingen 
  
Vergaderdata schooljaar 2014-2015 
13 november – 22 januari – 26 maart – 18 juni 
 
Financieel verslag 2013-2014 
- Zie bijlage. 
- Afscheidsfeestje Erik Bockstael van 20 juni: Cava is mee verwerkt in de onkosten van de 

avondmarkt/schoolfeest: OR is akkoord 
- Huur garage = 700€ => Opzeg garagebox, vanaf 1 januari moet deze leeg zijn. 

Oplossing zoeken voor podium, frigo’s.Voorstel van Sofie: klusjesdag organiseren in de 
herfstvakantie om plaats te maken. Ook voor ander gerief OR: lokaal is onpraktisch ver. Kasten 
vrijmaken daarvoor op gelijkvloers. Doodle voorzien! 

 
Voorstelling jaarthema en prioriteiten van de school door de directie 
- Observatie van problemen, evaluatie van de schoolwerking: waar zijn we goed in en waar niet 
- Nieuwe opvolging met Ikclic & Iomniwise (agenda, eindtermen, lesplanning, lesdoelen, 

leerlingvolgsysteem, etc) 
Module rapport is ook aangekocht, alles digitaal te raadplegen. 

- WERO: evaluatie nieuwe methode – Jaarthema in teken van WERO: Reis rond de wereld: 
opentrekken van leefwereld kinderen     

- Zorg wordt opgelijst met Juf Veerle 
 
Voorstelling afsprakennota OR: Prioriteiten en Activiteitenkalender 2014-2015 met communicatie (Fb, 
website, Kloosterkrantje), PR (kalender, stickers), teambuilding (middagopvang: materiaal + 
activiteiten, nieuwjaarsetentje) zie bijlage 

Ouderraad Kloosterschool 
Verslag Vergadering 
25 september 2014 
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Verslag gesprek met directie van 1 september: 
 Prioriteiten OR 

1. Zorg (differentiatie) – pesten (middagopvang: activiteiten, materiaal) 
2. Beleid / structuurtekort: vb poort/fietsenstalling: wie verantwoordelijk vr sluiten? – Strappen 

stimuleren om max factuur te laten dalen – meer zwemmen – uitstappen stimuleren: vb 
schoolreis 1ste en 2de L, brandweer bezoek gratis rondleiding + per fiets / bus, 

3. Teamgeest / solidariteit / betrokkenheid stimuleren: binnen schoolteam – met OR – tussen 
kinderen – ouders onderling 

 Activiteiten OR 1ste trimester:  
1. Strapdag 19 september  
2. Zondag 19 oktober eetfestijn 
3. Vrijdag 12 december Kerstkoer 
4. Vergaderdata worden die avond vastgelegd en doorgegeven aan Sofie 

Verslag Vergadering OR intern van 1 september 
 Verslag - zie hierboven - van verkennend gesprek met nieuwe directie 
 Financieel verslag = praktisch volledig  op een paar kleine betalingen na 
Besluit: +/- 800 € “over” 

 vorig jaar goed gedraaid: dankzij de winst van de activiteiten werden de uitgaven gedekt. 
Voorstel om ook dit jaar weer break-even te draaien. 

 uitgaven per kind mag iets hoger: voorstel om per kind toch een cadeautje te kopen met de Sint 
naast het klascadeau., maar het mag geen “brol” zijn dat na een halve dag in de vuilbak 
arriveert.  Hilde en Nele kopen degelijke cadeautjes. 

 voorstellen van vorige vergadering worden besproken: deze werden voorgelegd aan het 
schoolbestuur in de schoolraad van juni. Er wordt afgewacht wat schoolbestuur zelf kan 
betalen. Ook nieuwe directie moet wat tijd gegeven worden om zich in te werken om zaken te 
kunnen beoordelen. 

 Aankoop per klas door leerkracht. Het wat en de kostprijs ervan wordt eerst voorgesteld in de 
eerstvolgende vergadering ter goedkeuring. 

 Aankoop fluo hoesjes boekentassen in kader van sensibiliseringsactie voor verkeersveiligheid: 
wedstrijd op Strapdag vr 5L en 6L: ontwerp logo 

 Frigo Sonja is aan vervanging toe. Helga heeft frigo voor Sonja. Ze bezorgt deze.  
 Opendeur/familiedag 26 april: kinderdisco 
 Middagactiviteit: oproep ouders karaoke/dans/koortje 
 Informatisering: OR vindt dit nu te weinig op school.Wat zijn de plannen van de school?  
Toevoegingen afsprakennota en activiteitenkalender vergadering 25 september 
 Sint: naast klas cadeau’s ook iets voor de kinderen individueel. Hilde en Nele zullen dit aankopen. 

OR akkoord aankoop 3 fietskes.	  
 Tutti-Frutti: Nog steeds Carrefour om de lokale handel te stimuleren. Ondanks het feit dat de 

Carrefour een probleem maakte van de verkoop van Azalea’s voor “Kom op tegen kanker” op hun 
parking. Nele mocht er niet staan.  

 Laptop plan: Bedoeling om geen vast ICT lokaal te installeren (PC’s die er staan worden 
nauwelijks gebruikt), maar ICT te organiseren in de klassen zelf met portables bvb 2 per kind. 
Leveren van laptops is onvoldoende: er moet een plan achterzitten. Wat moet er juist voorzien en 
gedaan worden in welke jaren om te voldoen aan de doelen/beleid op ICT vlak. Welke programma’s 
zullen gebruikt worden of zal er eerder gebruik gemaakt worden van andere systemen? Chiara 
heeft 5 laptops, die nog “opgekuist”  en geformatteerd  moeten worden. Welke programma’s moeten 
erop? Zijn de leerkrachten klaar om met PC’s te werken? 
 Sofie heeft dit al als todo genoteerd, en gaat dit overleggen met Erwin (ICT coordinator) en met 

coördinator Wim van de SG en kijken wat kan en niet.  
 Jan werkt voor DELL en wil hierbij graag advies geven en helpen formatteren. 
 Good planet, green planet: School zal dit organiseren = actie met verzamelen van oude GSM’s, 

waarbij PC’s kunnen gewonnen worden. 
 Budget rond zorg en differentiatie, zie voorstel van Juf Veerle: totaal pakket ter differentiatie 

WERO 735+612+480+118+80+80= +- 2100€  
Werd dit als team besproken en afgestemd? Sofie wil eerst kijken hoever de school staat rond zorg - 
of er nood aan is en “goesting” bij de lk.  
Misschien mogelijkheden tot een beperkte aankoop als geschenk van de Sint? 
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 VCOV: lidgeld is betaald 
 Communicatie: Youtube kanaal weghalen, filmpjes op facebook = ok. Reden: Facebook moet je de 

school liken, youtube is voor iedereen te zien. 
 Afsluiting fietjes is OK nu, maar fietjes rollen nog steeds weg. Kan er een lat op de grond voorzien 

worden zodat de fietjes blijven staan? Oplossing of niet? Droom blijft een afdak over de ganse 
achterkant van de speelplaats 

 Flouhoesjes voor de wedstrijd ifv de Strapdag: Chiara heeft kinderen tekeningen laten maken. 
Haalbaarste zijn geselecteerd en worden door Jan herwerkt zodat het drukbaar is op de 
rugzakhoezen. Andere logo’s onder de strepen.  
Voorstel om opnieuw een wedstrijd te houden, wie het meeste aantal keren komt, wint. 
1 winnaar per klas. 
Nele informeert voor grotere hoesjes (te klein voor sommige rugzakken!) 

 Strapdag pakket is duurder dan vorige jaren, wegens extra actie rond gezien worden. 
De school gaat hierrond iets doen. 

 Kalenders: Sofie steunt het idee. Mhl stuurt mail fotoshoot: wanneer en wie. Nieuwe voorstellen: 
- Moorsel in the picture, foto’s van de klassen op verschillende punten in Moorsel. 
- Werken rond het jaarthema Reis rond de wereld.  

 Middagsport: Normaal 1 keer per maand, er zijn al enkele federaties aangesproken die initatie 
komen geven. Idee: voor judo kan Vicky ev aangesproken worden. Voorstel OR: Karaoke, dansen, 
muziek onder de middag op vrijdag: Micheline vraagt aan kids om zelf muziekCD mee te brengen. 

 SABAM: Sofie heeft dit bekeken hoe dit werkt via de school. Zou voor een gans jaar veel goedkoper 
zijn dan per evenement en dan mag de school het hele jaar door muziek gebruken. 
OR betaalt de helft. Sofie geeft het juiste bedrag nog door. 

 Dag van de leerkracht: juf Els gaat een rondvraag doen bij de leerkrachten: iets voor de 
versterking van de teamgeest. Samen naar de film bv. “Ladies @ the movies” 
OR betaalt, tickets kunnen via Alain, Nils (= zijn tante) 

 Nieuwjaarsparty: Doodle maken: Lelsey. 
3 offertes opvragen, De mooie Molen, De Biek/De Snip, Traiteur in het CC. 
Budget 35€ eten + 17€ à 18€ drank 

 Familiedag: voorstellen kinderdisco of Limonade fuif. 
 Facebook er is een pagina van de leerlingen van het 6de. Linken aan de pagina van de school. 

Facebook pagina van de school moet leven, warme oproep naar de juffen om ook hier af en toe foto’s 
te plaatsen 
Gimme, VBS Moorsel zit niet in de resultaten als je zoekt op postcode. 

 Kloosterkrantje: Nils, Hilde, Nele. Christ’l toevoegen 
Oproep naar de juffen om uitspraken van de kindjes bij te houden, foto’s, tekeningen, werkjes, 
klein verslagje van activiteiten, etc .. 

 Stickers, stempel, hoesjes: navragen bij Nele. 
 Teambuilding, anti pesten: Er zijn grote spelletjes aangekocht voor tijdens de middag opvang 

Mogelijk om twister te voorzien, vast op de speelplaats geschilderd? 
 Idee: Zoekertjes voor de school zoals knutselmateriaal, verf, kast, ... ook in krantje of op gimme, Fb 

plaatsen 
 Schooluitstap: Voorstel van Hilde, die brandweerman zeer goed kent. Bezoek van de brandweer = 

gratis; dit moet enkel op voorhand doorgegeven worden per mail (Hilde gaat het email adres 
doorgeven) – ander idee: Bezoek Cote D’Or, jaar op voorhand aanvragen 

 Opendeur en alle activiteiten: aanschrijven kinderopvang, onthaalouders, crèches uit de buurt 
Flyers voor 2,5 jarigen. Voorstel gedaan aan Raad van bestuur, gaan nakijken of dit kan en mag. 
Verder bespreken op de schoolraad. Stadsschool mogen en kunnen dit blijkbaar nog wel. Wij niet =  
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on eerlijke concurentie. Ook rond busvervoer, opvang en uitstappen zijn stadsscholen bevoordeeld, 
nog eens voorleggen in de schoolraad. 

 
Evaluatie einde schooljaaractiviteiten: schoolfeest 
 Schoolfeest: Voorbereidingen (oefenen dansjes etc) zijn storend voor het 6de leerjaar, die net hun 

toetsen hebben op dat moment. - Presentator was een beetje te enthousiast - Muziek was te laat 
doorgegeven => meer op voorhand in juiste formaat, juiste versie, volgorde, ev samen overlopen. 

 Kloosterkoer en boekenbeurs Weinig mensen hebben weet van de boekenbeurs, zowel bij de ouders 
als bij omwonenden van de school. Dus volgende keer meer reclame maken. 

- OR zou graag een lijst krijgen van de aangekochte boeken, en zouden ook graag hebben dat de 
boeken gemarkeerd worden met stempel OR. 

- Bestelling staat klaar bij Pardoes op 1 boek na. 
- Jaarlijks doen ipv om de 2 jaar. 
- Evelyn gaat kijken naar mogelijke alternatieven voor Pardoes: Lannoo – Jeukiboe 

 
Evaluatie 1ste schooldag, vergaderingen 1 september, Programmeringsvergadering, Strapdag 
 Evaluatie 1ste schooldag:  
- Thema was niet helemaal duidelijk voor sommige.  
- Schoolteam ?! Dit gaf een negatieve indruk aan de ouders  
 Vergaderingen 1 september: zie supra 
 Programmeringsvergadering: goede opkomst, gezellig, goede formule. Voor ouders, die kinderen in 

≠ klassen zitten hebben, is het niet evident: zij kiezen de klas van de oudste. Daardoor waren er 
heel weinig ouders in 3L.  

 Evaluatie Strapdag 
- Het op het laatste nippertje afzeggen van Olivier Bisback werd op school goed opgevangen door 

Kevin van Baseline 
- Politie => borden waren niet of te laat in orde. Nochtans eind vorig jaar al per mail geregeld. 

Volgend jaar strapdag bespreken met wijkagent 2 weken voordien. 
- Straattekenen vorig jaar was nochtans leuk. 
- Wijkagent mag ook aangesproken worden voor fietsbegeleiding voor uitstappen. 
- Auto voor de fietsenstalling is storend: die zal aangesproken worden. 
- Wijkagent gaat langs komen bij Sofie, om de verkeerssituatie in de omgeving van de school te 

bespreken. OR mee uitnodigen. 
- Bedanking voor de begeleiders? 
 
Activiteiten: Eetfestijn, Dag van de leerkracht 
 Eetfestijn 19 oktober: zie draaiboek: 
 Dag van de leerkracht: zie supra 
 
Schoolraad: agendapunten 
 Avondopvang 17u45 is nogal vroeg voor o.a. operatieverpleegkundige en ander personeel OLV. 
 Sofie gaat evalueren en bekijken na herfstverlof; ev. nieuwe rondvraag doen. 
 Communiceren via Gimme naar ouders de mogelijkheid van opvang in ’t Mezennestje. 
 
Varia 
 Uitstap “de klas van toen”: Verschil in de brief die meegegeven is naar de 2 klassen: voor Moorsel 

4L werd een aanpassing gedaan. Niet leuk voor de kinderen die geen aandenken mochten kopen. 
Als er een gezamelijke uitstap is, dan zijn de regels voor allemaal gelijk 

 Vraag van ouder via Mhelene: woensdagmiddagopvang = probleem. Sofie bekijkt het. 


