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          Laken, 17/04/2018 

 

Betreft: Praatcafé / oudercomité van dinsdag 17 april 2018 

 

 

 

Verslag praatcafé/oudercomité van dinsdag 17 april  2018  

 

Wanneer? Dinsdag 17/04/2018 
Waar?                In het lokaal van de opvang van de lagere school - Tuinbouwerstraat z/n 

Hoe laat?          Van 08.30 uur tot 10.00 uur (Praatcafé vanaf 08.30 uur) 

 

Agenda:  

 

1. Verslag 13 maart 2018 

Vanaf heden wordt het verslag van het oudercomité op de website van de school en de algemene 

facebookpagina geplaatst. Het verslag zal ook uitgehangen worden in het info-bord van de kleuterschool en in 

de hall van de lagere school.   

De banken en stoelen die te koop werden aangeboden, zijn ondertussen allemaal verkocht.   

De sessie cyberpesten van Bram Touchant was zeer interessant.  Op 5 juni komt hij nog eens spreken over 

peuterpuberteit.  Enkele ouders stellen voor om de sessie cyberpesten ook met de kinderen in de klas op te 

nemen.  Dit gebeurt al, maar misschien kunnen we hier ook HOPON voor inschakelen. 

De huiswerkklas is gestart na de paasvakantie.  Ouders betalen alleen de opvang.  Elke dag is er een andere 

leerkracht om de huiswerkklas te begeleiden.  Wie een probleem heeft tijdens de huiswerkklas kan hulp 

vragen aan de leerkrachtbegeleider. 

 

2. Evaluatie verfraaien van de hal en wat nog verder nu… 

 

Na de lagere school kan er ook in de kleuterschool een actie gepland worden. Het plantsoen kan opnieuw een 

opruimbeurt gebruiken.  Ook de pictogrammen die de kleuters ophingen aan het hek zijn aan een opfrisbeurt 

toe.  

De directeur bekijkt wanneer we deze actie kunnen plannen.  We moeten zeker in de brief vermelden dat, met 

het oog op veiligheid, stevige schoenen een noodzaak zijn. 

 

3. Laatste afspraken gezond ontbijt van woensdag 18 april 2018 

De afspraken met de mama’s worden overlopen.  De mama’s zullen thee maken, afruimen en alles in de 

afwasmachine plaatsen.  Achteraf moeten ook de stoelen op de tafel worden gezet en moet er geborsteld 

worden. 

 

De ouders hebben volgende voorstellen voor de toekomst :  

- elke klas apart een ontbijt en verspreid over het schooljaar. 

- de ouders geven iets mee (tomaat, wortel, peperkoek, sandwiches enz.) en de kinderen maken het ontbijt 

klaar. 

- het keukentje van de lagere school kan gebruikt worden en het buffet kan in de klas van de opvang 

georganiseerd worden. 

- alle ouders kunnen vanuit hun gewoontes iets gezond meegeven voor het ontbijt.  

- opmerking : op deze manier is er misschien minder verspilling en wordt er minder weggesmeten !   

 

BSGO ’t Plant Zoentje 

K. Bogaerdstraat 4 

1020 Brussel 

Tel.: 02/474.06.20 

Fax: 02/474.06.22 
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4. Nieuws rond het schoolfeest 

 

Het schoolfeest vindt plaats op zaterdag 5 mei.  De kleuterschool zal optreden.  Er zullen springkastelen zijn, 

tombola, schminkstandjes, frietjes… 

Het feest zal buiten plaatsvinden , tenzij het gieteregent.  Dan zal het feest alsnog binnen doorgaan. 

Dit schooljaar treedt de kleuterschool op en was er ook kerstmarkt in de kleuterschool. 

Volgend schooljaar zal de kleuterschool nogmaals de kerstmarkt op zich nemen en zal de lagere school 

optreden.  Daarna wordt een alternerend systeem gebruikt. 

 

5. Kinderen van onze school over lezen – film  

 
Vorig schooljaar ondersteunde Onderwijscentrum Brussel het maken van een film rond het thema lezen en 

taal.  In deze film lichten leerlingen hun visie op lezen en omgaan met hun verschillende talen toe. 

 

 

6. Varia  

 

- We wensen meester Johan het allerbeste na een nieuwe operatie aan zijn hand.  Tot zijn terugkeer, 

vermoedelijk 15 mei, zal juf Anniek zijn functie opnemen. 

We wensen ook juf Debbie (juf Ingrid en juf Mira zullen overnemen) veel beterschap met haar gebroken pols 

en juf Sanne veel succes met haar zwangerschap.  Vacatures werden op VDAB geplaatst voor de 

paasvakantie, maar er heeft zich nog niemand aangeboden. 

- Ouders vinden het zonde dat er geen afscheidsfeest voor alle kinderen van 6L is naast de proclamatie.  Er 

zou dan een feest voor de kinderen en één voor de ouders zijn. 

- zaterdag 21/4 starten de inschrijvingen voor de kampen tijdens de vakantie.  Een Passe partout is zeer 

interessant voor kortingen.  Je hebt een klever van de mutualiteit nodig en je kan inschrijven bij VGC of brede 

school.  Op het secretariaat kan je een brochure met een overzicht van de mogelijkheden raadplegen.  

- Elke dinsdag en donderdag zijn er activiteiten met Tina.  Deze worden uitgehangen in het info-bord in de 

lagere school en kleuterschool.  Elke eerste woensdag van de maand zijn veel musea gratis.  In de namiddag 

organiseert Tina dan vaak een uitstap.  Je moet hiervoor wel bij haar inschrijven. 

- op 17 mei is er een workshop van de werkwinkel rond opleidingen op onze school.  Hiervoor kan je ook 

inschrijven bij Tina. Er wordt nagegaan voor welke jobs je in aanmerking komt.    

- Om een CV te schrijven kan je een cursus volgen (VOKANS).  Deze is gratis.  Je mag je naam doorgeven 

aan Tina.  Hier leer je hoe je moet solliciteren en hoe je een vacature kan vinden. 

- De lijsten van de hotelklas zijn niet altijd juist. Soms is het moeilijk om je kind dan te vinden en wacht je 

beter tot iedereen op de speelplaats verzamelt.  

- De kalender voor volgend schooljaar wordt nog op de facebookpagina van de school geplaatst. 

 
  

 

 

 

 

 


