
 Verslag ouderraadvergadering OR SO 

25 september 2018 

 

 
Aanwezig: Cathy, Els, Emmanuelle, Frans, Iris, Koen, Laurent, Nathalie, Pierre, Rajaa, Sabine, 

Sima, Sofie 

Korps: Viviane Boes, Ingrid De Clercq, Koen De Meester, Jan Van Aken 

Verontschuldigd: Isabelle B., Anick, Andy, Musti 

Afwezig: Isabelle V. 

 

De vergadering wordt geopend om 20.30 uur. 

Agendapunten: 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

Koen stelt zich voor als voorzitter aan de nieuwe leden. Hij verwelkomt deze enthousiast dat zij 

deel willen uitmaken van een dynamisch team, dat zich wil inzetten om de school te 

ondersteunen. 

 

2. Verwelkoming en voorstelling van de nieuwe leden 

We verwelkomen 7 nieuwe leden in ons team. Iedereen stelt zich voor. Een lijst gaat de ronde 

met de coördinaten van alle leden. Deze zal nadien aan alle leden per mail bezorgd worden. 

Er wordt uitgelegd dat er vorig jaar een WhatsApp-groepje werd aangemaakt met alle leden 

van de ouderraad. Dit voor snellere communicatie/interactie, o.a. als er dringend bijkomende 

hulp wordt gezocht voor een bepaalde activiteit, wijzigingen in uren of locatie, iemand is plots 

verlet om te komen, … .   Er wordt beslist dit groepje te behouden en de nieuwe leden toe te 

voegen.  

Mevrouw Boes en mevrouw De Clercq, beiden sinds januari op pensioen, hebben beslist om op 

vrijwillige basis de school/(Kris Smout en Sophie Deprouw) te komen helpen. 

 

3. Overlopen en akkoord verslag vorige vergadering 

Aangezien het een nieuw schooljaar is wordt het vorige verslag niet overlopen. Openstaande 

punten worden meegenomen naar dit schooljaar. 

 

4. Communicatie vanuit de school 

o Chrysostomos: Jan Van Aken neemt het woord. Hij uit zijn bezorgdheid over deze activiteit. 

Met de jaren wordt het moeilijker om een samenwerking te bekomen tussen leerkrachten 

en leerlingen. Leerlingen hebben een hele andere interpretatie over het Chrysostomos-

gebeuren. De leerkrachten hebben de indruk dat de traditie de verkeerde kant uitgaat, en 

dit willen zij tegengaan. 

Dhr. Jan Van Aken wil het dit jaar nog een laatste kans geven. Wil ook duidelijke 

afspraken. Het plan is om dit ‘laatste 100 dagen’-feest een nieuwe boost te geven, zodat 

de eindshow in het CC te Berchem terug een positiever beeld weergeeft.  
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Het doel is het doorbreken van de negatieve sfeer. Communiceren met een groep van 110 

leerlingen is niet simpel, daarom duidelijke afspraken maken. Wat ze dit jaar verwachten 

van de leerlingen: meer inzet; thuis over communiceren; coaching op school; dingen op 

papier zetten; talenten naar boven laten komen. Dit al deels vóór de herfstvakantie. 

Vraag aan de ouderraad is om te helpen bv. met brief mee te ondersteunen. 

We ronden dit issue af door mee te delen dat de ouderraad ter beschikking zal staan. 

 

o aantal leerlingen: 678 (t.o.v. 663 vorig jaar) 

Het eerste jaar is volzet – capaciteit van 160 lln. Er is ook nog een wachtlijst. 

Vanaf volgend jaar zal het meld-je-aan-systeem gelden voor alle scholen in Antwerpen. 

Dus ook OLVE, St Rita, … 

De eerste week werd in het eerste jaar gestart met een oefentraject. Dit was een testweek 

om te toetsen welk niveau de leerlingen hebben door o.a. workshops; toetsen van de 

vakken zoals Nederlands, Frans, wiskunde, maar ook testen inzake verkeer, sport & spel. 

Dit alles in functie van het welbevinden van de leerlingen.  

Na een evaluatie zeer positief bevonden. Zo krijgt de school een goede inschatting van de 

beginsituatie. 

Klassen herschikken? Eventueel niveaugroepen? Dit is een denkpiste naar volgend jaar toe.  

=> 

o Donderdag 27/09 #TeamPulhof 2.0 

19.15u Botanik tot 22u. 4 gespreksrondes van 5’ , menggroep van ouders,  leerlingen, 

oud-leerlingen en leerkrachten. Doel: brainstormen, ideeën over de toekomst.  

Wij merken op dat dit iets te laat gemeld werd aan de ouders. Momenteel inschrijving van 

+/- 100 personen (o.a. volledige korps) Hun verwachte schatting was 120 à 150 personen. 

 

o Verbouwingen in het algemeen 

Traject staat klaar voor Europese aanbesteding. Het zou in totaal gaan om 1 miljoen euro. 

Binnentuin zal sneller worden aangepakt wegens rioleringsproblemen. Nadien volgen de 

speelplaatsen. Om de speelplaatsen te voorzien van goaltjes, pingpong-tafels, e.d. is bij 

schatting 9.000 à 10.000 euro nodig. Vraag naar ouderraad toe of zij hierin willen steunen. 

Zie Projecten. 

 

o Kiss & Ride: voor de kids LS en SO niet voor de kleuters: parkeren van auto’s is nog steeds 

een groot probleem. Extra gemachtigde opzichters mogelijk? Maar zijn moeilijk te vinden; 

Koen pikt hierop in dat er een brief vanuit de verkeerscommissie werd opgemaakt. 

Probleem is dat de ouders van de kleuters de regels niet respecteren. => afzetten kleuters 

via Strijdhoflaan of Floraliënlaan, maar zeker niet via Grotesteenweg. Eventueel opnemen 

in het schoolreglement? 

 

o Dag van de ouder: 18/10 

Het lerarenkorps wil dit jaar de ouders terug uitnodigen zoals vorig jaar. Tip uit de 

ouderraad: datum al meedelen via Smartschool. 

Nadien de officiële uitnodiging met open lessen. Start 13.30u à 14u : les volgen + drankje. 
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5. Communicatie vanuit de ouderraad 

o Examenrooster juni. Er wordt meegegeven dat het moeilijk is om voor een volledige vrije 

week opvang te vinden, vooral voor de jongere kinderen. Mevr. Boes geeft als reden dat 

het dan de evaluatiedagen zijn voor de leerkrachten.  

Indien het dit jaar weer een hele week zou zijn, graag op voorhand communiceren dat de 

ouders kunnen plannen. Een goede oplossing is de planning reeds met Pasen doorgeven. 

 

o Website. Koen vraagt nogmaals achter de opvolging van de website. Koen de Meester zal 

dit verder mee opvolgen. 

 

o Iddink. De vraag wordt gesteld waarom de boeken via Iddink dienen aangekocht te 

worden. Nederlandse firma. Waarom niet gewoon via België? Er zijn al vele reclamaties van 

ontevreden ouders. Voorstel wordt geopperd om de boekenlijsten op de website te 

plaatsen, zodat iedereen de keuze heeft waar de boeken te halen. De Ouderraad zal 

Standaard Boekhandel mee voorstellen. 

6. A 

7. Activiteiten door het jaar: verdeling verantwoordelijkheden. 

Een lijst wordt rondgegeven om al een zicht te hebben wie eventueel al kan helpen voor welke 

activiteit.  

o Oktober: voorstel uit de directie om dag van de teacher (5 oktober) met de dag van de 

ouder te combineren? Dezelfde week mogelijk?  

Traktatie zal gehouden worden donderdag 18 oktober tijdens 1ste speeltijd in de 

lerarenkamer. Het zou tof zijn dat er weer fruit bij was zoals vorig jaar. 

Zoals eerder besproken, zal er via smartschool al een bericht worden uitgestuurd ‘save the 

date’ voor dag van de ouder. De verdere info zal nadien volgen.  

 

o November: 24/11 Fuif  

Voorstel om dit jaar terug een fuif te doen, zoals vroeger werd georganiseerd door de 

ouderraad KS. Mogelijkheid kapel ? De fuif zou samenvallen met het jaarlijkse Pulhof-

volleybaltornooi. De ontmoetingsruimte zal pas tegen de avond beschikbaar zijn. Toelating 

om de kapel te gebruiken wordt besproken met dhr. Wim Vandermeiren en gevraagd aan 

dhr. Kris Smout. 

 

o December: 20/12 Kerstmoment + afhalen rapporten 

Er wordt uitgelegd wat dit kerstmoment inhoudt. Tijdens het oudercontact biedt de 

ouderraad een hapje en een drankje aan de ouders en kids aan, in de ontmoetingsruimte 

met wat achtergrondmuziek. Tussen 16.30u en 20u. Dit wordt volledig gedragen door de 

ouderraad. Nood aan een opbouw en afbouw team. 

 

kort overlopen van de activiteiten 2019 

o Januari: 15/01: Info-avond zal gehouden worden samen met oudercontact, om volk te 

trekken. Thema “Leren Leren”. John Claes: 19.30u – 21.00u 
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Er werd vorig schooljaar gevraagd aan Iris en Sabine om een voorstel uit te werken. 

Voorstel: “Typisch Tieners”. Doelgroep: tieners 10 à 16 jaar. Dit is via gezinsbond 150,00 

euro => 4 maanden op voorhand bevestigen, samenwerking met de gezinsbond van 

Berchem daalt de prijs zelfs tot 90,00 euro.  

Dit voorstel is een goed idee voor in het eerste trimester volgend schooljaar. Voordeel: 

goed op tijd publiek trekken door publiceren op de website. Ook opentrekken naar LS. 

Interessant voor 4de à 5de leerjaar tot 4de à 5de middelbaar.  

Sabine en Iris gaan dit nu in november voorleggen aan de gezinsbond voor oktober 2019. 

 

o Maart: 11/03: Wafeltjes & paaseitjes. Vorig jaar 647 euro winst. (Picknicktafels werden 

hiermee gesubsidieerd) => Botanik op tijd reserveren voor verdeling. 

 

o April: 28/04: 10 Miles. Training => reclame hiervoor werd vorig jaar enkel naar de 

kinderen gestuurd, waardoor weinig respons. Dit jaar naar de ouders sturen. 

 

o Mei: 11/05: Tuinfeest. Woensdag bijeenkomst. OR trekt de catering. Sofie merkt wel 

terecht op dat een dankwoordje na het tuinfeest niet zou misstaan. Ook de sponsors 

bedanken. Opdracht dit jaar: secundair mee proberen te krijgen. Laurent neemt dit mee 

naar de vergadering; 

 

8. Financiële situatie ouderraad 

Vorig jaar was een hele dure info-avond. 450 € (34 deelnemers) 

De vrije bijdrage van 1 x per jaar 5 euro, bedraagt 2.900 euro. 

Alle financiële middelen samen beschikt de ouderraad over 11.923 euro. 

De picknicktafels die werden aangekocht vorig jaar zijn een succes! Deze worden door iedereen 

zeer veel gebruikt. Momenteel zijn er voldoende bij secundair.   

 

9. Commissies in en naast de ouderraad 

o Verkeerscommissie: oproep nieuwe leden altijd welkom. 

o VCOV: meer gericht naar LS en KS. Niet voor Secundair. Twijfel voor hernieuwing 

inschrijving = 90,00 euro. 

 

10. Projecten 

Speelplaats: budget nodig van 9.000 à 10.000 euro. 

OR uit zich positief om dit te steunen, maar alvorens te beslissen => Research naar 

sporttoestellen vóór kerstvakantie. De vraag is welke toestellen specifiek? Directie gaat dit 

oplijsten. 

 

11. Varia 

o Closeheid tussen leerkrachten en leerlingen. Dit is geen punt voor de ouderraad. Viviane 

vraagt om dit concreet te communiceren naar de directie met namen. 
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o Smartschool: OR herhaalt de vraag: pushberichten graag uitschakelen tijdens het 

weekend, zodat er geen punten binnenkomen. 

 

o 8/1: datum OR-nieuwjaarsreceptie. 

 

o 19/10: dag van de jeugdbeweging. Vorig jaar fijn georganiseerd door een aantal 

leerkrachten. Dit jaar herhaling mogelijk: school communiceert nog  

 

o Info 6de jaars: dit jaar gaan de 6de jaars naar een andere bestemming (Sicilië). Busreis niet 

mogelijk. Het wordt een vliegtuigreis. Het voorstel door reisbureau is nog lopende, omdat 

dit niet voldeed voor de begeleiders. Daarom nog geen idee van tijd vertrek en aankomst 

en budget. 

Viviane meldt dat bij eventueel financiële moeilijkheden een afbetalingsplan mogelijk is. 

 

o Schoolrekeningen digitaal mogelijk? Veel ‘slechte’ betalers. Vele ouders vergeten hun 

schoolrekening te betalen, of de enveloppe gaat verloren bij de leerlingen. De meeste 

communicatie gebeurt via smartschool, waarom ook niet de schoolrekeningen? Zou ook 

een enorme besparing betekenen voor de school 

 

o Schoolraad: op 11/10 is het schoolraad. Niemand kan aanwezig zijn. 

Sofie en Sabine zijn wettelijke vertegenwoordiger voor 4 jaar. Sofie kan vanaf dit jaar niet 

meer op donderdag. Vervanging mogelijk? Engagement voor 3x/jaar. 

 

  

Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, wordt de vergadering gesloten om 

22.50 uur.  

 

 

 

 

 

Volgende vergaderingen zullen gehouden worden op 

dinsdag 23 oktober om 20.30u 

dinsdag 13 november om 20.30u 

 

 

 


