
Gezamenlijke vergadering van  
het Oudercomité en de Schoolraad  

Verslag 

 

Datum:  22/09/2022 

Aanwezigen:  Lieve (voorzitter), Marie, Nick, Kathérine, Jan (verslag) – leden 
van het Oudercomité 

 Inge (ouders, voorzitter), Wim (buurt), Krisje (leerkrachten), 
Inez (leerkrachten), Jan (ouders, verslag) – leden van de 
Schoolraad 

juf Aline, juf Natalie – vertegenwoordigers van De Kleine Jacob 
 

 

 

Agenda 

1. Schoolraad 
a. gevelproject De Groene Jakob via Burgerbegroting 
b. prioriteiten 2022-2023 

 
2. Oudercomité 

a. schoolfuif 
b. dag van de leerkracht 
c. soep 
d. maandsluiting oktober 
e. lijst helpende handen/nieuwe leden 

 

 

Natalie opent de gezamenlijke vergadering om 20u00. De agendapunten worden in 
aangepaste volgorde besproken, omdat sommige betrokkenen later aanschoven of vroeger 
vertrokken.  

 

1. Oudercomité (deel 1) 
 

a. Lijst helpende handen/nieuwe leden 
• Sofie, het nieuwe lid, kon niet aanwezig zijn. 
• Rien is afwezig, dus de lijst helpende handen wordt niet besproken. 

 



b. Soep 
• start op woensdag 9 november 
• Door de medische toestand van Wim kan hij zelf geen soep maken op 9 

november en 16 november. Daarom zal hij workshops geven aan de 
zesdejaars om de soep klaar te maken: op 8 november en 15 november. 
 

 Natalie vraagt juf Jess en juf Loes. 
 Rien vraagt helpende handen voor alle soepwoensdagen: minstens drie personen. 
 Aline vraagt bij de Babbelbox naar interesse voor helpende handen. 
 Natalie verplaatst soep van 23 november naar 30 november. 

 
 

c. Schoolfuif, 14 oktober 
• Vloerbescherming wordt aangekocht door de school via Tom; vrijdagavond 

moet de turnzaal vrijgehouden worden. 
• Tom levert: inrichting (discobal, licht, rookmachine), kapstokken 
• Pieterjan levert: dj-installatie, € 90,- huur voor mixer 
• dj’s: Pieterjan 2u., Johan 1u. 

 
 Natalie vraagt welke hulp Tom nodig heeft op donderdag en vrijdag  
 Kathérine stelt werkschema op voor helpende handen, inclusief:  

o buitenwippers (2) 
o toog + afwas (5) 
o opruim op zaterdag 

 Rien vraagt helpende handen 
 Aline start voorverkoop maandag in de hal 
 Rien koopt bier en frisdrank aan 
 Natalie regelt met Philippe overige drank 
 Natalie verwittigt de Grote Robijn  
 Natalie bekijkt mogelijkheden en inningsmaximum van Payconic via de 

schoolrekeningen 
 iedereen denkt na over nog een derde dj 

 

 

2. Schoolraad 
 

a. De Groene Jakob: stand van zaken 
• Inge doet een oproep voor aanwezigen bij de debat- en stemmiddag van de 

Burgerbegroting, zondag 25 september 13-17u. 
 

 Wim stuurt de oproep door naar het Buurtcomité en naar de oud-oudergroep 
 iedereen verspreidt de oproep ook nog in de whatsappgroepen van de klas 

 
 

b. Samenstelling 
• Luc Claessens gaat met pensioen en wordt in de Schoolraad opgevolgd door 

Thijs, de coördinator van De Grote Robijn  



• De overige leden blijven lid, waarmee elke geleding op twee 
vertegenwoordigers uitkomt. 

 

c. Voorlichtingsavond verantwoord gebruik van social media 
• Thijs stelt een voorlichtingsavond voor rond verantwoord gebruik van social 

media, interessant voor de hulpverleners bij De Grote Robijn, voor 
leerkrachten in het ICT-beleid van De Kleine Jacob en ook voor ouders (zelfs 
van lagereschoolkinderen). 
 

 Thijs zet een voorstel op papier. 

 

d. Prioriteiten 2022-2023 
• ICT-beleid implementeren, onder coördinatie van juf Jess, met hele 

voormiddagen voor verdieping rond het thema 
• Lezen op school:  

o dit jaar wordt ingezet op ouderbetrokkenheid: ouders als 
begeleiders van De Leesjury, bezoek aan de bibliotheek met 
ouders die zelf ook nieuwe bibbezoekers zijn, kleuters gaan naar 
de bib met ouders 

o DKJ Leest wordt verder uitgebouwd: elke eerste donderdag van de 
maand samen lezen (in de klas, met peters/meters, 
oudervoorleessessies tijdens de Jeugdboekenmaand, 
activiteitenfiches voor leerkrachten) 

• GOK-beleid (Gelijke OnderwijsKansen):  
o de school gaat de al bestaande initiatieven bundelen in een 

duidelijke visie, zoals het bereik van de Babbelbox, 
toegankelijkheid van sport na school, het beleid rond 
schoolrekeningen 

o daar wordt een bewustwording bij het team aan gekoppeld (bv. 
kan elke vraag om iets mee te brengen naar de klas altijd voor 
iedereen?) 

• Oriëntatie op de wereld: met de Pedagogische Begeleidingsdienst van het 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wordt het aanbod wereldoriëntatie 
bekeken, breed over alle vakken; de leerplandoelen worden getoetst aan 
het aanbod, er worden leerlijn ontworpen, er wordt gezocht naar kansen 
voor extra activiteiten, er worden blinde vlekken opgespoord. Dit moet 
resulteren in een handleiding voor de leerkrachten. Daarbij is het expliciet 
de bedoeling om de schoolomgeving te betrekken bij de school.  

o Inge wijst erop dat het nieuwe KMSKA nu ook heel goed op 
kindermaat werkt. 

 

 

3. Oudercomité (deel 2) 
 

a. Whatsapp Oudercomité 
• wordt ter plekke geregeld 



 
b. Maandsluiting oktober, 28 oktober 

• organisatie door 2KL en 2LS  
• gratis bonnetje voor elke leerling 

 
 Rien regelt drank, extra voorraad chips en helpende handen 
 Natalie zorgt ervoor dat er bonnetjes worden uitgedeeld in de klassen 

 

de leerkrachten verlaten de vergadering 

 
c. Dag van de Leerkracht: woensdag 5 oktober 

• De directie organiseert ’s ochtends een cadeau voor de leerkrachten: alle 
leerlingen geven hun leerkracht een tekening in het thema ‘Wat een geluk 
(dat jij mijn juf/meester bent)’  

• Het Oudercomité zorgt voor bewaking op de speelplaats tijdens één 
aaneengesloten speeltijd. 

• Leerkrachten krijgen een koffie-, thee- en taartbuffet aangeboden van het 
Oudercomité, en voor elke leerkracht ook een bol chocolade voor 
chocolademelk.  

• Taken: taarten in ontvangst nemen (1), bewaking speelplaats (4)  
 

 Wim informeert naar de chocoladebollen. 
 Lieve en Marie bakken. 
 Nick staat ’s ochtends klaar om taart te ontvangen. 
 iedereen bekijkt beschikbaarheid op woensdag 5 oktober. 
 Natalie neemt de uitnodiging om taart te bakken op in de mail aan de ouders. 

 
 

Nathalie sluit de vergadering om 21u40. 


