
 
  

           

 

 

Verslag praatcafé/oudercomité van dinsdag 4 september 2018 
 

Wanneer? Dinsdag 05/09/2018 

Waar?   In de hall van de lagere school - Tuinbouwerstraat z/n 

Hoe laat?        Van 08.30 uur tot 09.30 uur (Praatcafé vanaf 08.30 uur) 

Aanwezigen:  20 ouders, de directeur, Sandra (zoco), Johan (zoco), Anniek (IKZ) 

 

 

Agenda:  

 

1. Voorstelling van de directeur, zoco’s en IKZ. 

2. Nieuwigheden bij de start van het schooljaar 2018-2019 (nieuwe leerkrachten, 

reglementeringen,….). 

3. Acties i.s.m. het oudercomité tijdens het schooljaar 2018-2019. 

4. Infodagen. 

5. Oproep tot verkiezing nieuwe voorzitter. 

6. Varia. 

 

 

 

1. Voorstelling van de directeur, zoco’s en IKZ. 

Zoals vorig schooljaar is er iedere eerste dinsdag van de maand een oudercomité. 

Maandelijks wordt er een brief meegegeven en het verslag staat op de facebookgroep en de 

 site van de school. 

 

2. Nieuwigheden bij de start van het schooljaar 2018-2019 (nieuwe leerkrachten, 

reglementeringen,…). 

Het onderwijs in Vlaanderen richt een platform in voor leerkrachten. Dit zou moeten 

tegemoetkomen aan het leerkrachtentekort in Brussel. Leerkrachten die d.m.v. dit platform 

vervangingen doen zullen eveneens een gans schooljaar tewerkgesteld worden. 

 

Nieuwe leerkrachten en/of veranderingen in de kleuterschool: 

Juf Ine (SES leerkracht en vervangt juf Kim op donderdag). 

Juf Marieke is zwanger. 

 

Nieuwe leerkrachten en/of veranderingen in de lagere school: 

Juf Mira is klastitularis van het 2de leerjaar B. 

Juf Joke vervangt juf Sanne die in zwangerschapsverlof is. 

Juf Lien doet een duobaan met juf Debbie in het 5de leerjaar B. 

Juf Debbie van het 5de leerjaar B is zwanger. 
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3. Acties i.s.m. het oudercomité tijdens het schooljaar 2018-2019. 

De onderwerpen en planning staan op de eerste uitnodiging van het oudercomité. De 

planning zal eveneens in de infokastjes hangen. 

Er werd rekening gehouden met ideeën van het oudercomité en er zal eveneens beroep 

gedaan worden op externe sprekers: 

2/10/2018 komt Bram Touchant van HOPON spreken over zakgeld en beloningen. 

4/12/2018 komt het CLB uitleg geven over hun werking 

….. 

 

Dit schooljaar is Brusselleer opnieuw aanwezig met juf Tina. Dagen en formulieren werden 

uitgedeeld en toegelicht. 

 

 

4. Infodagen. 

Brieven worden nog meegegeven. 

 

Kleuterschool: 

Maandag 10/09/2018 infomoment in de 3de kleuterklas van 8u30 tot 10u. De leerlingen 

worden bijgehouden en de ouders krijgen informatie van de leerkrachten. 

 

Dinsdag 11/09/2018 infomoment in de 2de kleuterklas van 8u30 tot 10u. De leerlingen 

worden bijgehouden en de ouders krijgen informatie van de leerkrachten. 

 

Vrijdag 14/09/2018 infomoment in de 1ste kleuterklas van 8u30 tot 10u. De leerlingen worden 

bijgehouden en de ouders krijgen informatie van de leerkrachten. 

 

Lagere school: 

Woendag 12/09/2018  - van 8u30 tot 10u10 open klasmoment (ouders kunnen een 

    lesactiviteit meevolgen in de klas. 

 

    -van 10u10 tot 10u25 drankje in de hal. 

 

    -van 10u25 tot 12u een infomoment. De leerlingen worden 

    bijgehouden en de ouders krijgen informatie van de  

    leerkrachten en het secretariaat over de nieuwe manier van 

    facturatie met overschrijvingen. 

 

 

5. Oproep tot verkiezing nieuwe voorzitter. 

Onze vorige voorzitter Vera is niet meer aanwezig op deze school en zullen er nieuwe 

verkiezingen doorgaan. 

Er wordt toegelicht wat die taak inhoudt. 

 

 

6. Varia. 

-De infokastjes van de kleuter en lagere school zullen binnenkort opnieuw aangevuld worden 

(belangrijke mededelingen, data, zwembeurten, bibliotheekbeurten, hotelklassen, 

Brusselleer,…) 

 

-Raymonde de Blaeser is in augustus overleden. Ze was een oud-leerkracht en tot vorig 

schooljaar nog de leesjuf op onze school. 

 

-We benadrukken het belang van tijdig op school zijn = 8u30 nadien gaan de deuren dicht. In 

de kleuterschool is er geen secretariaat wat soms voor problemen zorgt (te laat komen, 



noodgevallen). We zijn nog op zoek naar oplossingen (secretariaat van de lagere school 

contacteren, beurtrol met vrijwillige ouders van 8u30 tot 8u45,…). 

 

-Het doel herhalen om als ouder in de lagere school zelf de leerlingen af te halen tussen 15 en 

15u10. 

 

-Een moeder wenst meer activiteiten uit te voeren met het oudercomité in functie van 

feesten,…. Dit komt zeker nog aan bod gezien dit reeds een vraag was van verschillende 

ouders op het laatste oudercomité van vorig schooljaar.  

 

 

 

 

Verslag opgesteld door 

juf Anniek (IKZ). 
 


