
ouderraad september 2019 
 

- schoolfeest, thema was ‘televisie’, worsten/ijs over, volgend jaar frisco’s van 
Verdonck 

- Sam de verkeersslang, kinderen vinden slot vanuit ouderraad altijd heel leuk, 
volgend jaar 15 mei 2020 

- afscheid 6de leerjaar: mama Wenke en mama Chiara maakten tekst, mama Ehart las 
voor, leuk dat ouders samenwerken voor een woordje 

- eerste schooldag: we springen het schooljaar in, is goed dat dit niet te druk is, 
kleintjes (en eigenlijk andere kinderen ook) hebben teveel show niet nodig op eerste 
schooldag, ze zijn zo al zenuwachtig genoeg, misschien een idee om volgend jaar 
een drankje na school aan te bieden vanuit ouderraad, dat ouders van 15u30 naar 
school kunnen komen bv., iets drinken en dan kind meenemen naar huis 

- dinsdag 10 september: ouderavond 1ste leerjaar, ouders krijgen interessante info om 
kind te helpen 

- donderdag 19 september: algemene ouderavond, gele T-shirt aandoen, woordje 
Karin + woordje voorzitter ouderraad, helpen drank schenken (water, fruitsap, bier), 
praten met ouders die alleen staan 

- woensdag 2 oktober: open klas kleuter, na de ouderavond, ouders kunnen dan 
dagelijks leven observeren en juf kan zich volop op de kinderen concentreren 

- strapdag op vrijdag 20 september, voor hele scholengemeenschap,  
- doel: aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich op duurzame en 

veilige manier naar school te verplaatsen 
- start verkeersveilig schooljaar 
- zeker strappen dit jaar (werken in de straat) 

 
schoolsituatie 
 

- Davinia: peuters +1ste kleuter A: 9 (tegen juni 2020: 13 peuters + 7 1ste kleuter A) 
- Lydie/Veerle met Marjon: 1ste kleuter B: 12 
- Goedele: 2de kleuter: 11 
- Griet met Marjon: 3de kleuter: 23 (Griet werkt nu eind van de week) 
- Lies: kinderverzorgster (dinsdagvoormiddag, donderdagvoormiddag) 
- Stefanie: turnen: kleuter + lager 
- Sigrid: 1ste leerjaar: 22 
- Ann-Sophie: 2de leerjaar: 18 
- Ines: 3de leerjaar: 16 
- Veerle/Sigried: 4de leerjaar: 15 
- Wendy: 5de leerjaar: 14 
- Anneleen/Janne: 6de leerjaar: 17 
- Laura: 5 uren in 1ste leerjaar + rest ondersteunen in de klassen  
- zorgcoördinator: Veerle/Sigrid: 5 uren 
- lestijden kregen we volgens het aantal kinderen op 1 februari 2019 

 



prioriteiten 2019-2020 
 

- ZILL: verdieping cultuurgebonden doelen 
Vanaf 1 september 2020 zal dit leerplanconcept de huidige leerplannen voor het 
basisonderwijs vervangen. In Zin In Leren, Zin In Leven! worden de inhouden 
geordend in ontwikkelvelden met onderliggende ontwikkelthema’s. Die thematiseren 
de harmonische ontwikkeling van kinderen.  

- taal, wero, muzische, Frans 
- ROK : onderwijskwaliteit 
- specifiek lager: nieuwe wiskundemethode (Reken Maar) 
- specifiek kleuter: zillig uitwerken BC’s (=belangstellingscentra of thema) 

 
 
andere 
 

- dinsdag 17 september: klasfoto’s (klas + school) 
- CLB doet uiteenzetting over het secundair onderwijs, ouders ook uitgenodigd, datum 

nog niet bekend 
- kerstmarkt: dinsdag 17 december 
- grootouderpicknick: donderdag 28 november 
- oudercontact: donderdag 19 december 
- terugkomdag: donderdag 19 december 
- kip aan ‘t spit: zondag 2 februari 
- schoolfeest: zondag 17 mei, thema ‘landen’ (tip: veggieburgers van Colruyt zijn 

lekker, maar nu had de eigenaar van het kraam er zelf mee) 
 

- leesouders: heel dankbaar omdat kinderen extra leeskansen krijgen 
- website: onderdeel ‘oudercomité’, de verslagen staan onderaan op het tabblad 

‘ouderraad’ 
- website: foto van het team? 
- facebook: af en toe klein berichtje  
- gezondheidsbeleid: elke woensdag fruitdag, gezond ontbijt op vrijdag 6 maart 
- koekenverkoop voor nieuwe banken 1ste en 2de leerjaar 
- schoolthema vieringen: handen vol hoop 
- dit jaar ook Franse dag voor 3de graad op vrijdag 21 februari: Franse dans, spelletjes 

in het Frans, volkslied, stokbrood met kaas, verschillende workshops, 
ouders/grootouders/sympathisanten helpen begeleiden, ideetjes zijn steeds welkom 

- ‘de warmste week’ (dit jaar in Kortrijk), samenwerken met apotheek (vitamientjes 
verkopen), school (kerstkaartjes verkopen), opbrengst samen leggen voor ‘Warme 
William’, project waar Poperinge ook aan deelneemt, zie 
https://www.hln.be/in-de-buurt/poperinge/poperinge-wordt-een-warme-stad~a1a7ef8
1/ 

- een workshop ‘Sherborne’ organiseren vanuit ouderraad is een idee 
- 100 jaar landelijke gilde 

 

https://www.hln.be/in-de-buurt/poperinge/poperinge-wordt-een-warme-stad~a1a7ef81/
https://www.hln.be/in-de-buurt/poperinge/poperinge-wordt-een-warme-stad~a1a7ef81/


 
 

 


