
 
  

           

 

 

Verslag praatcafé/oudercomité van dinsdag 8 mei 2018 
 

Wanneer? Dinsdag 08/05/2018 

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:  14 ouders, Tina (Brusseleer), de directeur, Anniek (IKZ) 

 

 

Agenda:  

 

1. Verslag 17 april (vanaf nu op website van de school en op facebook) 

2. Evaluatie ontbijtbuffet 

3. Evaluatie Schoolfeest 

4. Onderwerpen en thema’s voor volgend schooljaar  

5. Varia  

 

 

 

1. Verslag vorige vergadering 17.04.2018 

 

Geen opmerkingen. 

 

2. Evaluatie ontbijtbuffet. 

Dit ontbijtbuffet verliep deze keer rustig, aangenaam en een gezellig samenzijn.  

De keuze van de eetwaren was simpel, gezond en lekker. 

De organisatie was goed en verliep vlot. 

Ook een grote dank aan de ouders die kwamen helpen. 

Ondanks de evaluatie in het vorig oudercomité zouden de ouders dit concept toch blijven 

behouden en toch niet afvoeren of aanpassen.  

Bovendien is iedereen er zich van bewust dat het gezamenlijk ontbijtbuffet organisatorisch, 

praktisch en financieel veel beter is. 

 

Opmerking: 

De ouders vragen om klasintern wel betrokken te worden met eetgelegenheden 

(kookactiviteiten, …). De ouders van de 3de kleuterklas en van het 1ste leerjaar hebben zoveel 

genoten van de picknick die doorging in het park (23/04/2018). 

 

3. Evaluatie schoolfeest van 05/05/2018 

De winst werd meegedeeld. 

 

De taak van de leerlingenraad werd uitgelegd. De leerlingen konden nagaan of er met de 

opmerkingen van vorig schooljaar werd rekening gehouden. Dit vonden de ouders zeer 

constructief voor de inspraak en betrokkenheid. 

 

 

 

BSGO ’t Plant Zoentje 

K. Bogaerdstraat 4 

1020 Brussel 

Tel.: 02/474.06.20 

Fax: 02/474.06.22 
 



De positieve elementen: 

 Gezellig. 

 Geslaagd. 

 Feest buiten. 

 Een dikke proficiat voor de juffen. De optredens waren schitterend. 

 Dit jaar werd er gefilmd. 

 Tombola goedkoop en altijd prijs. Zeer mooie prijzen en iedereen was tevreden. 

 Speelkaarten aan 5 euro waren goed. Schmink kost veel. 

 Springkasteel zeer tof ondanks de hoge huurprijs (meer dan 400 euro). 

 Er is winst maar er waren vooral gelukkige kinderen en ouders. 

 

Tips voor volgende feesten: 

 Graag koffie en thee. 

 Popcorn. 

 Pomme d’amour. 

 Pannenkoeken ter plaatse bakken. 

 Suikerspin. 

  

 

4. Onderwerpen en thema’s voor volgend schooljaar. 

 

Onderwerpen met Bram Touchant: 

-Omgaan met geld (zakgeld, als beloning,…). 

 

-Omgaan met agressie van de leerlingen (is blijvend maar belangrijk) 

 

-Omgaan en benadering over dingen die als goed/niet goed beschouwen 

 

-N.a.v. Tina’s spel zullen er misschien nog andere onderwerpen aangehaald en toegevoegd 

worden. 

 

Onderwerpen met de school: 

-De ouders zouden graag n.a.v. een gekozen activiteit gaan observeren, begrijpen en helpen 

in verschillende klassen. Bijvoorbeeld: leesstrategie, Bingel, hoekenwerk, contractwerk, 

huiswerk, de ateliers,…. 

 

-Opnieuw het voorstel om een schoolradio te starten ter bevordering van de betrokkenheid en 

de mondelinge taalvaardigheden. Tijdens de speeltijd kunnen kinderen iets afroepen (mop 

van de dag, blunder van de dag, activiteit van de dag, vertellen over het succes van een 

activiteit, ….). Tina van Brusseleer zei dat meester Fikret en Axel hierover werden 

aangesproken. 

 

-Een talentenfeest organiseren waarbij de leerlingen afgeroepen worden en beloond (prijs bv 

vakantieboek,…/diploma) worden voor hun talent. 

Iedereen moet een beloning krijgen om geen spanningen te veroorzaken tussen de leerlingen. 

Bemerking: de beloningssystemen klasintern zijn wel individueel gebonden. Misschien 

moeten we die manier van belonen eens in vraag stellen. 

Eventueel wel een beker voor de klas met de beste leerhouding of ….. 

Geen vakgerichte talenten belonen. 

Geen onderscheid maken tussen jongens en meisjes. 

De ouders zijn bereid om de school financieel te steunen (voor de beloningen,…). 

Tijdens het feest kunnen de leerkrachten ook bedankt worden voor hun talenten. 

 

-Opknappen van de hal wordt vervolgd. Ook in de kleuterschool. 

 

 

 



5. Varia 

-Volgend schooljaar blijft het oudercomité op de eerste dinsdag van de maand. 

 

-Tina van Brusselleer geeft uitleg over 3 activiteiten met de ouders (prijs, inschrijving, 

afspreken). 

Op donderdag 21/06 kunnen de ouders mee met de Waterbus naar Vilvoorde. Ze vraagt 

of de leerlingen van de school voor 1X gratis in de opvang kunnen blijven zowel in de 

lagere school als de kleuterschool. Die leerlingen zullen trouwens niet lang in de opvang 

moeten blijven.  

 

Verslag opgesteld door 

juf Anniek (IKZ). 
 


