
 

 

Verslag ouderraad 29/09 
Aanwezig: Bergwegel: Tine Ceupelandt en Line Vermeulen, Lemberge: Sylvia Van der Hauwaert, 
Kloosterstraat: Erik Van Crombrugge, Veronique Vermoesen, Melissa Degrie, directie: Rebecca 
Pauwels en Sofie Lejeune ; leescoach: Nadine 
Afwezig: Pieter 
Functie en organisatie ouderraad: 

- herbekijken van de structuur 

- Aanstellen voorzitter: voorlopig Sylvia 

- Deelnemers schoolraad Line, Erik, Sylvia 

- Normaal 3 ouderraden en schoolraden, volgende vergadering gaat door op 19 januari 

- Huishoudelijk reglement wordt nog doorgestuurd door directie 

- Mensen van het oudercomité kunnen aansluiten bij de ouderraad, max 4 ouders per afdeling. 

- Als je wil dat de foto op de website staat, mag je het doorsturen naar de directie. Dan komt deze 
op de site, zo weten alle ouders wie het aanspreekpunt is voor de ouderwerking en ouderraad 

- Directie nog niet altijd nodig bij de ouderraad, misschien enkel aan het begin om eventueel 
duiding te geven aan enkele punten. 

 
Leescoach: 
-> werkt vroeger bij uitgeverij 
-> vorig jaar gestart met opleiding leescoach 
-> halftijds aangenomen om lezen meer onder de aandacht brengen 
-> vanuit boekenkast/ teams kunnen leerkrachten boeken kiezen en hiermee aan de slag. 
-> momenteel nog boeken en budget voor extra boeken aan te kopen nodig: 
ouderwerkgroepen kunnen budget schenken 
-> Bergwegel: er is een kast, nu zijn ze bezig om daar een gezellig hoekje buiten te maken 
-> Lemberge: Het project van de bus staat al veel verder en  zou eind dit schooljaar af zijn. 
-> Kloosterstraat: bib maken in een klas, ze zijn hier nu bezig dit te maken. 
—> momenteel daalt leesniveau hier (op deze school met AVI niveau, maar ook algemeen niveau 
daalt in Vlaanderen) 
—> belangrijk leesplezier en hierop inzetten 
 
Ideeën: 

- boeken aanbieden tijdens de studie 

- Meer ouders tips meegeven 

- Boekenweetjes delen 

- Oudercomite Bergwegel (vooral Tinne ; ) ) neemt boekenkast in Bergwegel ook eens onder 
handen en bekijkt locatie 

 
Verkeer en mobiliteit: 

- Problemen: snelheid, infrastructuren voor voetgangers en fietsers, en fout parkeren 

- Huidige acties: kleurige zebrapaden en fietspompen. Politieagent aan de schoolpoort op 1 
september 

- Toekomstige actiepunten: 

- Bergwegel: fietspaden en voetgangers 

- Lemberge: snelheidsemmers aanpakken 

- Kloosterstraat: onderzoek van het fietspad van de poelstraat tot aan de Damstraat 

- Is het een optie om van de kloosterstraat een schoolstraat te maken (volledig afsluiten voor 30 
min van start school en einde van school? 

 
Veggie 

- Goed dat er keuze is tussen beide. Dit zeker behouden. 



 

 

- Donderdag veggiedag - gaat dit blijven? Ja - beleid van de gemeente 
—> volgend jaar opnieuw aanvragen bij de gemeente 
 
Varia 
- Infobord Lemberge: er is momenteel geen budget voor, maar als het oudercomité zelf iets 
zoeken, mag dit er zeker staan. 

- eventueel punt voor volgend vergadering: differentiatie 


