
Verslag ouderraad 20 april 2022 
   
Aanwezig: Kenny, Tine, Thomas, Jolien, Sasha, juf Jarissa, directeur Mark Pauwels, Jan, Femke, 
Hanne, Annelies 

Verontschuldigd:  Chiara, Magdalena, Leen 

   

1. Doorlichting 

De school heeft een doorlichting (inspectie) gehad, het resultaat was ‘gunstig’. Ook de 
ouders zijn betrokken geweest in de doorlichting. We hebben vanuit de ouders vooral een 
werkpunt meegegeven rond communicatie. De directeur erkent dat communicatie een 
werkpunt is. 

Het ‘gunstig’ verslag heeft wel bijkomend advies en werkpunten. Het team en de school gaat 
dit aanpakken. Mark overloopt het verslag  

• De drie positieve punten: 
o onderwijsleerpraktijk Nederlands (zeer goed). De school wil zich hier ook 

verder nog in ontwikkelen. Ze hebben zich ingeschreven via een project van 
de KULeuven rond taalbeleid.  

o Goede samenwerking met het doelenkader/eindtermen: de school voldoet 
aan de verwachtingen van het leerplan.  

o Positief en inclusief leer- en leefklimaat: gezien en bevestigd dat Kleine Stan 
een school is waar leren & leven in balans zijn. 
 

• Ontwikkelkansen liggen er op (je doet het al, maar je moet er nog verder aan 
werken): 

o Onderwijsleerpraktijk in de kleuterschool: groot verschil in wijze van werken 
met de jongste kleuters en de oudere kleuters.  

o Onderwijsleerpraktijk wiskunde in de lagere school: ook hier is nog groei 
mogelijk 

o Afstemming van de begeleiding op de beeldvorming: de school heeft nog niet 
zo heel goed zicht op wat de kinderen kunnen. Wat betekent dit: er zijn 
testen, mat wat doe je daarna? Zowel remediëring als uitdaging voor 
kinderen bijvoorbeeld. 

o Effectieve feedback: hoe we rapporteren en de 
gevalideerde/gestandaardiseerde toetsen. De data uit de gestandaardiseerde 
toetsen worden onvoldoende gebruikt, maar eigenlijk is dat in het hele 
onderwijs zo.   
 

• Tekort op vlak van: 



o Ontwikkelkwaliteit: Dit is eigenlijk een opmerking vooral naar ondersteuning 
vanuit het schoolbestuur naar oa het gebouw, up to date didactisch materiaal 
(bv. smartboards), …  

o Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne is volledig rood, zowel voor de 
kleuter- als de lagere school.  

Wat is de stand van zaken van het bouwdossier: dit ligt stil, maar normaal zou men dit 
schooljaar toch beginnen. Eerst start men met de Garittestraat 17 (ingang, overdekte 
speelplaats).  

De volgende doorlichting is over 6 jaar.  

 

2. Klusjesdag kleuterschool  

• Klusjesdag gaat door nu zaterdag van 10u – 13u. 

• Er blijkt miscommunicatie te zijn: de juffen wisten erg laat dat het klusjesdag was. Er 
kunnen gelukkig wel 3 of 4 leerkrachten komen. Van ouders zijn er een 5-tal.  

• Wat gaat er gebeuren: de zandbakken moeten in elkaar gestoken worden, want 
maandag wordt het zand geleverd. Ook de houten rollen/bobijnen kunnen geplaatst 
worden en de keukentjes kunnen verplaatst worden.  

• Een tip voor volgende keer: 
o een vaste datum voor een klusjesdag plannen, zodat iedereen zich daaraan 

verwacht 
o de jaarkalender met de planning opmaken mét een verantwoordelijke bij 

leerkrachten en bij ouders. 
o Als een voorgestelde datum slecht uitkomt voor leerkrachten, zo snel 

mogelijk op reageren. 

 

3. Schoolfeest  

De werkgroep is gisteren samengekomen. Het thema is ‘jungle’. Er komt een poppenkast, 
spelletjeskramen, reis rond de wereld, … Plaats voor voetblaploeg OSTAN wordt nog 
besproken.  

Gisteren is beslist dat het schoolfeest in de eerste plaats een feest is, meer dan een 
financiële activiteit? De werkgroep heeft dit uitgewerkt in aanpak van speelkaarten, 
drankkaarten, …  

Qua catering:  

Restaurant levert terug een pastabuffet, maar ouderraad moet voor logistiek en bediening 
zorgen. Daarnaast ook nog hotdogkraam, een gebakkraam, een fruitsaté met watermeloen, 
ijsjes, snoepzakjes, chips. Er moeten harde plastieken bekers gehuurd worden via het Eco-
huis. 



Planning:  

Om 11u starten in de kleuterschool met optreden, daarna een zoektocht naar de lagere 
school. Rond 13u eerst eten en daarna optreden voor de lagere school. Einde is voorzien om 
17u. Daarna ruimen we eerst op en daarna gaan we samen iets eten. 

Er zijn twee podia besteld (op twee namen). Op de kleuterschool moet er enkel een podium 
opgebouwd worden. Kramen en spelletjes zouden allemaal op de lagere school zijn.  

Sponsorboekje:  

Er komt ook een sponsorboekje/programmaboekje met een QR-code. We drukken dit niet 
meer (kostenbesparing en ecologisch). Is het nog logisch een prijsverschil te maken?  

Voorstel OR: 25€ voor digitale advertentie via QR-code, 50€ voor sponsoring zichtbaar op 
speelplaats (liefst eigen banner of affiche). Femke geeft het lijstje van de sponsors door. 

School gaat nakijken of ze via PayConiq of via toestel kunnen laten betalen. School zoekt dat 
uit of dat kan via de bank en de vzw-rekening.  

 

Tombola:  

Er komt geen lotjes-tombola, maar we trekken uit de spelkaarten en volle drankkaarten 
winnaars, een keer om 15u en een keer om 16u15. Daarvoor stellen we prijzen samen uit de 
prijzen in de kelder en/of nog enkele hoofdprijzen.  

10/5 om 19u30 is de volgende bijeenkomst van de werkgroep van de ouderraad en dan 
moet alles geregeld worden. Er komt ook een what’s appgroepje voor deze groep. Op 10/5 
zou alles moeten afgesproken zijn.  

 

4. Proclamatie 6e jaars en oudste kleuters 

Gepland op woensdag 29/6.  

De 6e jaars en de ouders zijn uitgenodigd, en dan krijgt elke leerling van de directie het 
getuigschrift. Daarna mogen de afgestudeerden hier komen ‘fuiven’, zonder ouders. Er zijn 
wel een aantal ouders die de toog bedienen. Ouders in de ouderraad die een 6e jaar hebben, 
blijven dan op de Stanbar.  

Thomas trekt de organisatie van de proclamatie. Na het schoolfeest wordt een inventaris 
opgemaakt om te kijken hoeveel er nog over is. Thomas zal dan bijbestellen indien nodig en 
de shiftenlijst coördineren.  

 



Voor de oudste kleuters wordt ook een proclamatie georganiseerd, op vrijdag 24/6. De 
juffen bekijken om hoe laat dat kan georganiseerd worden, maar na schooltijd (16u) is 
misschien handiger voor ouders. Ook voor kleuters die blijven op de kleuterschool is dat ook 
leuker dat zij niet moeten zitten ‘wachten’.  

24/6 organiseert de school ’s avonds om 20u een soort van bedankingsreceptie.  

 

5. Schoolraad  

Hele tijd geleden was er een oproep vanuit de schoolraad om een werkgroep op te richten 
die nadenkt hoe in het (nieuwe) gebouw dat ook de kleuters naar hier kunnen komen. Hier 
nog eens een warme oproep om daar over na te denken. Dit heeft effect op meerdere 
punten: 

• Er stromen minder kleuters door dan dat er plaats is voor kinderen uit de lagere 
school. Meer kleuterklassen betekent ook voldoende kinderen in de lagere school. 

• Het bouwdossier is opgebouwd vanuit het argument van capaciteitsuitbreiding, dus 
moet dat er ook komen.  

Daarvoor willen we een ‘denktank’ oprichten die een permanente oplossing mee bedenkt en 
hierin zeker ideeën van de ouders meenemen. Daarin zitten leerkrachten van de oudste 
kleuters, van de jongste leerjaren, van de zorgjuffen en geïnteresseerde klassen.  

Kenny, Hanne, Femke en Sasha willen mee nadenken, juf Caroline geeft nog informatie door.  

 

 

6. Financieel resultaat van de lichtjesloop  

Netto-opbrengst: 973,11 €. Gezien de omstandigheden (corona, CST-ticket, …) is dat eigenlijk 
een heel mooie opbrengst (vorige jaren tussen 600 – 1.000 €)  

 

7. Volgende vergadering  

Agenda: Evaluatie schoolfeest en evaluatie werkjaar  

Laatste vergadering: 20/6  

 


