
VERSLAG OUDERGROEP 28 september 2021: 

 

Aanwezig: Geert (directeur), Joyce (leerkracht groep groen en mama van Siebe), Juf 

Tineke (leerkracht groep rood en mama van Lars en Niels), Annick (mama van Daan 

en Sam), Vanessa (mama Keyan en Zinho), Peter (papa Iris), Walquiria (mama van 

Isaac), Marleen (mama van Nora en Lise), Joeri (papa van Paulien). 

Verontschuldigd: Anke (mama van Lena) 

 

We vormen een oudergroep (naamsverandering tegenover vroeger) 

 

Doel van de ouderraad: 

- Kritische vriend van de school: zaken in vraag stellen, huiswerkbeleid, 

activiteiten die de school doet, uniform, …. 

- Input van fijne ideeën wat we nog zouden kunnen doen op school. 

- Het gezicht zijn naar de andere ouders toe.  Waarbij jullie activiteiten die de 

school organiseert, ondersteunen. Ofwel zelf activiteiten organiseren om zo 

wat geld in het laadje te brengen of anderen aan te sporen om mee te deel te 

nemen aan de oudergroep 

 

Wat vinden onze ouders zelf? 

- Idem dito.  De aanwezigen kunnen zich hierin vinden. 

 

Wat nu? 

- Oudergroep zelf verantwoordelijkheden geven: zelf beslissen wanneer en 

waar ze willen vergaderen, activiteiten ondersteunen, zelf activiteiten 

voorzien,… 

De school faciliteert de mogelijkheden om hier op school te vergaderen. 

 

Vragen of voorstellen van de aanwezige ouders: wat wordt er verwacht? 

 

-wat kunnen we doen op de winterhappening? (mee komen helpen in kraampjes, 

ofwel zelf iets voorstellen,…) Dat wordt steeds met het team van Ibex 

gecommuniceerd. 

 

- hoe mensen meer bij oudergroep krijgen? Concreet voorstellen doen zodat het 

laagdrempelig is.  



 

vb. babbelavond/babbelochtend/babbelmiddag niet onder de noemer van 

oudergroep.  Op die manier kunnen mensen een eerste stap zetten om daarna 

eventueel alsnog de stap naar de oudergroep te zetten. 

Wat is dan het beste tijdstip? 

- Aansluitend op de schooluren geeft goede respons weten we uit ervaring 

 

 

Voorstel: nadruk leggen op het interculturele (vb. picknick : iedereen brengt iets mee 

van zijn of haar land en we delen dan samen) 

Vroeger: cake of koekjes bakken voor bij de thee en koffie op het winterfeest was al 

een goede aanzet. Daar kwam veel positieve reactie op. 

 

-Welke soort activiteiten kunnen? 

Alles kan en mag: rekening houden met pedagogische project van de school 

(vb. geen truffels, maar zoeken naar gezond alternatief) 

 

- zit er steeds iemand van Ibex bij? Mogen wij zelf vergaderen, brainstormen… 

zonder iemand van het team aanwezig? 

Dat kan zeker. Voorstel: beginnen met het Ibexteam erbij, daarna enkel oudergroep. 

 

- het zou fijn zijn om van elke leeftijdsgroep toch 2 mensen te hebben om 

representatief te zijn. 

 

- is er een kanaal waarop ouders andere ouders van de ouderraad kunnen 

contacteren? Dat mag de oudergroep zelf beslissen. 

 

- bezorgdheid: is digitaal communiceren wel de juiste manier om ouders te bereiken?  

Ja, de ervaring van de school zegt dat bijna alle mensen er wel mee kunnen werken. 

Email werkt echt heel goed, hebben we gemerkt.  Er worden verschillende info-

momenten georganiseerd waarop het online platform Questi voor Ouders uitgelegd 

zal worden. We maken ook echt tijd om mensen te helpen bij het downloaden van de 

app of het aanmaken van een account.  (meer info volgt nog) 

- de nieuwsbrief kent succes en maandkalenders hangen boven het bed van 

verschillende kinderen 

 

TIP: brieven duidelijker formuleren + concretiseren 

Moeilijk evenwicht tussen wat is duidelijk en verstaanbaar en wat is niet te 

eenvoudig.  

WIE? WAT? WAAR? WANNEER? 



Testpersonen?  Eventueel oefening met de leerling….wat heb je nu gelezen? 

 

 

Info vanuit de school: 
- toelichting Kaap:  

Het project is goedgekeurd. 

Dat wil zeggen dat we vanaf woensdag 13 oktober 2021 starten met de lessen 

Nederlands op onze school. Tot het einde van het schooljaar zal er twee keer per 

week (op woensdag - en donderdagvoormiddag) les gegeven worden aan een groep 

ouders, zo’n 12-tal personen. 

Buiten Nederlandse les, krijgen zij in hun tijd bij ons op school meer info in verband 

met IBEX: brieven worden uitgelegd, huiswerk wordt toegelicht,… zodat we op die 

manier alle mensen kunnen betrekken bij ons schoolgebeuren. 

 

- na de herfstvakantie wordt er soep aangeboden aan de lln. In samenwerking met 

de stad Antwerpen. (van herfst tot kerst = proefproject). Dit gebeurt met deel 

subsidies van de stad. 

visie: elke kind moet toegang hebben tot gezonde voeding.  Geld middagtoezicht 

mag geen belemmering zijn, daarom dit project waarbij de soep in de prijs van het 

middagtoezicht zit.   

De soep komt van een lokale handelaar: Veke (geen vetten, geen dierlijke bouillon, 

minstens zoveel gram soep per liter soep) 

Hoe gaan we dat verdelen? 

- voorlopig bekers huren via de soepleverancier (in later stadium aan te kopen via 

project) 

- bekers afwassen 

-Toelichting ECO-project: 

Momenteel wordt de speeltuin stap voor stap onder handen genomen. Heel fijn te 

horen dat de kinderen heel enthousiast zijn over de speeltuin. 

De zandbak is net aangelegd en in de week van 22 oktober zal de speelberg 

aangepakt worden. 

Op zaterdag 23 oktober is het klusdag hier op school. 

 

-Corona heeft ons geleerd om meer in te zetten op digitalisering.  We liepen daar wel 

een beetje mee achter. 

Leerlingen in de lagere school hebben allemaal een eigen mailadres 

- Digisprong: elke lln.moet toegang hebben tot laptop/tablet,…. De school 

bekijkt hoe we dit het best kunnen uitvoeren. 

Er zijn al heel wat chroombooks aangekocht voor 4, 5 en 6 en voor 2 en 3 zijn 

er dotabs. 

Voor de kleuters moet er nog verder nagedacht worden over wat we zullen 

doen qua digitalisering 



- Wetenschap en techniek werd in het verleden al eens aangestipt… kan het 

computervaardig maken van onze kinderen daaraan aansluiten? Zeker wel. 

Het leerplan stimuleert om kinderen te laten onderzoeken hoe alles met 

mekaar in verbinding staat? Hoe alles werkt?  Welke stappen een technisch 

proces heeft,…. 

 

 

TO DO: 

Mailinggroep aanmaken van de oudergroep: Juf Claire brengt dit in orde 

 

Volgende vergadering :maandag 25 oktober om 20uur 

Agenda-puntjes: 

- Info uit de school 

- Beslissen wat jullie al dan niet willen doen op de Winterhappening (vrijdag 17 

december: 16:00u) 

- Brainstorm activiteiten doorheen het jaar: (feest voor de kids, ontbijt,….) 

- Nieuwe datum vergadering oudergroep 

 

Als onze agenda eens niet te vol zit: 

- bouwplannen voor de toekomst 

 

 

 

 

 

 


