
Verslag Ouderraad Hunnegem  29 augustus 2018 

 
Aanwezig: 

- Ouderraad: Esther Chopitel, Tamara De Schuyteneer, Valerie De Wulf, Conny Hak, Anneleen 
Van der Veken (verslag), Ludwina Van Nieuwenhove, Annelies Vidts 
 

- Team: Sabine Michiels, juf Griet en juf Maria 

 

1. Verwelkoming nieuwe leden 

We verwelkomen Valerie (mama van Victor, 1ste kleuterklas) en Annelies (mama van Mats, 1ste 

kleuterklas). 

2. Goedkeuring verslag 2 mei 2018 

Het verslag wordt overlopen en goedgekeurd 

3. 1ste schooldag 

In aanloop naar de Hunnegemfeesten is het thema van de eerste schooldag “Ridders en Prinsessen”. 

De kleuters zullen ook de daaropvolgende 2 weken rond dit thema werken. 

- De kinderen worden verwelkomd door de klasleerkracht 

- De ouders krijgen een kopje koffie aangeboden 

- In de namiddag nemen de kinderen deel aan verschillende activiteiten. 

 

4. Hunnegemfeesten 16 september 

De school neemt deel aan de Hunnegemfeesten, georganiseerd door zorggroep Eclips. Volgende 

zaken worden georganiseerd: 

- Rommelmarkt 

- Middeleeuwse activiteiten voor de kinderen (beloning snoepzakje) 

- Ijssalon en koffiebar (directeur vraagt nog na bij de organisatie wat de school kan voorzien) 

De leden van de Ouderraad helpen in de mate van het mogelijke tussen 13u en 18u. Esther en 

Anneleen zullen aanwezig zijn, Ludwina mogelijks vanaf 15u, mogelijks ook de man van Annelies en 

Valerie (nog te bekijken). 

5. Afvaardiging naar de Schoolraad 

De afvaardiging van Jean-Paul stopt aangezien zijn dochter naar de middelbare school gaat. Anneleen 

is de volgende persoon op de lijst van de kandidaten bij de verkiezingen en zal zijn plaats innemen. 

6. Werking Ouderraad 2018-2019 

Op het einde van vorig schooljaar hebben heel wat leden de Ouderraad verlaten (kinderen 

schoolverlater). Ook de secretaris heeft om die reden haar engagement stopgezet. Ondanks het feit 



dat we 2 nieuwe leden kunnen verwelkomen, is de actieve kern van de Ouderraad uitgedund. 

Omwille van professionele en persoonlijk redenen kan de voorzitter haar engagement voor het 

komende schooljaar niet verhogen. 

De voorzitter stelt voor dat de Ouderraad in 2018-2019 vooral inzet op het ondersteunen van een 

aantal activiteiten en wil daarvoor zoveel mogelijk nieuwe ouders aanspreken, zodat ook zij op die 

manier kennis kunnen maken met de reeds actieve ouders. De inhoudelijke aspecten zullen 

voornamelijk in de schoolraad besproken worden. 

De leden van de Ouderraad kunnen zicht hierin vinden, ieder lid krijgt op deze manier de kans bij te 

dragen waar mogelijk. 

7. Varia 

- Website: 

o De website van de Ouderraad wordt stopgezet (meester Stefan) 

o De pagina van de Ouderraad op de schoolwebsite wordt geüpdatet en de verslagen 

worden daar ook opgeladen door meester Stefan 

o Er wordt voorlopig geen aparte facebook-pagina van de Ouderraad aangemaakt. 

Activiteiten kunnen ook op de schoolwebsite aangekondigd worden. 

- Werkgroep ‘Hunnegem naar buiten’ 

o Het leerlingenaantal van de school is de voorbije jaren telkens gedaald. Daarom wil 

de school inzetten op de zichtbaarheid in Geraardsbergen 

o Eerste werkvergadering: 20 september 2018 om 19u30 in het schoolgebouw. Alle 

leden die willen meedenken zijn welkom! 

- Nieuwe rekenmethode: 

o De school start met een nieuwe rekenmethode (wiskanjers), er is ook een kernteam 

wiskundig denken opgericht 

o Volgend schooljaar zal ook overgestapt worden naar een nieuwe methode voor taal 

- Opvang: 

o Aangezien er te veel lawaaihinder is bij de twee aaneensluitende klassen van het 

eerste leerjaar, zal de vroegere opvangklas in de refter gebruikt worden wanneer de 

klas opgesplitst wordt. 

o De opvang/studie wordt als volgt georganiseerd 

 Opvanghoek in de refter 

 Studie vindt plaats in de refter, op dat moment spelen de kleuters buiten of 

in de turnzaal 

- Organisatie refter: 

o Kleuters eten boterhammen in de klas 

o Warm eten wordt in de refter geserveerd om 11u30 

o Boterhammen 1-2-3 spelen eerst buiten en eten nadien boterhammen in de refter 

o Boterhammen 4-5-6 eten in de klas 

- HOP-project: 

o In de 3de kleuterklas en het eerste leerjaar wordt ingezet op ouderparticipatie in de 

klas. Hierbij worden ook informatielessen georganiseerd die de ouders moeten 

bijwonen bij opstart nieuwe leerstof 

o Aandachtspunten vanuit de ouderraad: 



 Data moeten bij de start van het schooljaar gecommuniceerd worden, zodat 

de ouders dit ruim op voorhand kunnen plannen 

 Ook de ouders die niet kunnen deelnemen aan deze sessies moeten 

geïnformeerd worden 

- Digitalisering 

o De verdere ontwikkeling van het leerlingvolgsysteem questie heeft prioriteit 

o De digitalisering van de communicatie naar de ouders wordt bekeken 

 


