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Verslag 

 
1. Verwelkoming nieuwe leden + voorstellen 

aanwezigen 
 

2. Evaluatie start nieuwe schooljaar 

- onthaal eerste schooldag eerstejaars waarbij de ouders 
waren uitgenodigd om mee te starten = zeer positief 

onthaald 
- ouderinfo-avond: zoals steeds een grote opkomst. 

Nieuw was het smartschoolcafé met de bedoeling zoveel 
mogelijk ouders op de smsapp te krijgen = positief. 

- ook op 2/10, infomoment GWP, en 25/10, oudercontact 
DW1, wordt er een sms-café georganiseerd. 

- ouders vinden de communicatie via sms ook positief, je 
krijgt heel wat informatie en de communicatie verloopt 

sneller. Vraag naar een maandelijkse nieuwsbrief: deze 



bestaat via de patat, de schoolblog, maar je moet je 
hiervoor registreren. ICT-cel zal aan de ouders een 

uitnodiging hiervoor sturen. 
- in de eerste graad is er nog een papieren 

planningsagenda. Lkrn / lln tweede graad vroegen ook 
hierna. Enerzijds is het nog wennen aan de digitale 

agenda, anderzijds kan het sommige lln helpen.  
Er zijn nog papieren agenda’s beschikbaar. 

 
3. Medewerking aan rodeneuzendag 30/11 

- Vorige jaren heeft HBO5 verpleegkunde rode neuzen 

verkocht. 
- Op 4/12 komt de infomobiel van Te Gek (ook over 

psychische gezondheid) en zullen de leerlingen 4dejaars 
aan de workshops deelnemen. Misschien kunnen we dit 

combineren. Tatiana legt dit aan de lkrn 4des voor. 
- Het tweede semester werken we een Paramundoproject 

uit met als thema ‘genderdiversiteit ( wel breed: 
rollenpatronen in een relatie, verschillen meisjes/jongens, 

verliefdheid, grensoverschrijdend gedrag …) 
 

4. Varia 
- uitwisselingsprogramma’s: in 1e graad is er in maart een 

uitwisseling met een Nederlandse school (in Helmond) 
o het Ghanaproject voor laatstejaars zal volgend 

schooljaar opnieuw doorgaan. 

o lln 7OA kunnen in januari mee met een 
Intersoc-reis naar Zwitserland (stage). 

- Op het oudercontact DW1 van 25/10 zal er opnieuw 
een standje van de ouderraad zijn (Fabienne stelt een 

beurtrol op). Vraag om op oudercontacten badges te 
dragen (lkrn en ouderraad). 

- Op het oudercontact van DW2 van 20/12 organiseren 
we ook een wintermarkt: de ouderraad wil graad opnieuw 

koekjes of cake aanbieden en dit vooraf met lln op school 
komen bakken. Tatiana bespreekt dit met de lkrn HHK. 

 
5. Toekomstvisie + wat kan de ouderraad de school 

bieden. 



Er komen heel wat ideeën uit de bus. 



- verderzetten bestaande projecten: onthaal eerste 
schooldag, infomomenten, kookworkshops, wintermarkt, 

ook al op opendeurdag info over de ouderraad geven … 
- eventueel dit verder uitbreiden naar andere 

lessen/klassen, een openklasdag houden: ouders 
uitnodigen in labo’s, lessen LO, de GIP … 

- iedereen is zich bewust van het belang van een grotere 
betrokkenheid van de ouders. O.a. resulteert dit in een 

betere communicatie en een betere opvolging bij 
eventuele problemen. - positief is ook het 

meter/peterschap (project conflixers) 

- ook de ouders van de ouderraad kunnen een 
aanspreekpunt zijn voor andere ouders. Het moeilijkst 

blijft om die ouders die juist weinig betrokken zijn ook bij 
deze activiteiten te betrekken. Werken met vertalers, 

persoonlijk aanspreken of opbellen … 
- babbeluurtje rond een thema organiseren 

- T-podium (freepodium) voor ouders van leerlingen 
- kookworkshop andere culturen  

- spaghetti-avond 
Misschien ben ik nog enkele ideeên vergeten, maar Iris zal 

een overzicht van de post-its maken. 
 

 
 Volgend overleg:  maandag 3/12/2018 om 19u30 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


