
 

Verslag ouderraad 05 Nov 18 
 

Aanwezig: Mevr Van Opstal, Mevr Simons, Peter, Luc, Inge, Carine, Kristel, Martine 
Verontschuldigd: Peggy, Gitte, Nadia 

 

 

1. Goedkeuring verslag 10 Sep 18 

Het verslag van 10 Sep 18 wordt goedgekeurd. 

 

2. Woordje van de voorzitter 

Na de infoavond van 20 Sep 18 hebben DRIE ouders zich gemeld om een 

vergadering bij te wonen: 

Kristel Van den Bergh 

Martine Meeusen 

Nadia Keesman-Founassi 

Daarnaast hebben meerdere ouders zich opgegeven om, indien nodig, een 

handje te komen toesteken. Eén van deze ouders is bezig met de opleiding 

van fietsenmaker. 

 

3. Nabespreking infoavond 20 Sep 18 

De infoavond voor de eerstejaars ging door op donderdag 20 september. De 

voorzitter gaf een woordje uitleg aan alle ouders van de eerstejaars tijdens de 

gezamenlijke uitleg in de turnzaal. 

De infoavond is een activiteit die georganiseerd wordt door de school en die 

gesteund wordt door de ouderraad.  

Een aantal actiepunten worden meegenomen voor de organisatie in de 

toekomst. 

 

4. Spaakreflectoren 

Deze spaakreflectoren werden opnieuw besteld en zijn ook al geleverd. 

Ondertussen is men reeds begonnen met de uitdeling van deze 

spaakreflectoren. 

De leerkrachten van sport en techniek helpen de leerlingen om ze op hun 

fiets te monteren.  

Ter gelegenheid van de dag van de leerkracht (05 Okt 18) werden deze 

reflectoren eveneens uitgedeeld aan de leerkrachten en directie. 

Bedankingsmailtje werd verstuurd door de directie. 

  



 

5. Herkenbaarheid van de leden ouderraad: 
Als deel van de communicatie en om de leden van de ouderraad 

herkenbaar te maken tijdens onze activiteiten, werden T-shirts aangekocht. 

De bestelde T-shirts zijn echter kleine maten en dienen opnieuw besteld te 

worden. De beschikbare T-shirts zullen op de volgende vergadering gepast 

worden om te zien welke maten er besteld zullen worden. 

 

6. Communicatie 

We hebben gesproken over betere communicatie van de ouderraad richting 

ouders. 

 

a. VCOV 

Ondertussen zijn we lid geworden van VCOV. 

De website werd ondertussen aangepast maar moet nog door de 

voorzitter bekeken worden hoe de leden toegang kunnen krijgen tot dit 

platform. 

 

Op 05 Dec 18 gaat in EKEREN een info- en debatavond door rond 

“preventie en aanpak van polarisering”. 

Dit is een samenwerkingsinitiatief van Kahlid Benhaddou, Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen met Chris Wyns en de VCOV, de ouderkoepel 

van het Vrij Onderwijs. 

 

Enkele leden van de ouderraad zullen hieraan deelnemen. 

 

b. Website 

Ondertussen werd het gedeelte ouderraad op de website van Mater 

Dei aangepast. Enkele aanpassingen dienen nog te gebeuren. De 

uitnodiging voor de vergadering van de ouderraad wordt geplaatst in 

de maandkalender van de school. 

 

c. Verslagen ouderraad 

Het eerste verslag staat op de website. Dit zal via een link 

aangekondigd worden. Het zal steeds moeten gebeuren via de 

school. Hopelijk zullen er ouders via deze verslagen zin krijgen om mee 

in de ouderraad te stappen! 

 

d. Flyer infoavond 

Deze flyer zou niet enkel op de infoavond verdeeld moeten worden, 

maar zou ook via smartschool moeten verstuurd worden om niet enkel 

de ouders van de eerstejaars te bereiken maar eveneens ouders die 

misschien nieuwsgierig geworden zijn. 

  



 

e. Smartschool 

De tool smartschool zou ook door de ouderraad meer moeten gebruikt 

worden. Dit dient steeds via school te gebeuren. 

Dit werd momenteel toegepast voor de aankondiging van de NOTP. 

Voor de verschijning van het verslag en de uitnodiging voor deelname 

aan de vergadering moet nog gewerkt worden. 

 

7. NOTP 23 Nov 18 

De verschijning van het krantje GESPOT! Loopt veel vertraging op. Daarom 

werd via smartschool de uitnodiging en de gegevens verstuurd. Er zouden 

ook schriftelijke uitnodigingen meegegeven zijn, maar niet elke leerling heeft 

deze al meegekregen. 

Het bedrag zal via de schoolrekening gebeuren. 

Hopelijk is deze werkwijze doeltreffend. Ten laatste de week voor de NOTP 

moeten de bevestigingsbrieven meegegeven worden met de leerlingen die 

zich ingeschreven hebben. 

De namen van de ingeschreven leerlingen moeten asap aan de ouderraad 

overgemaakt worden.  

Dit project dient herbekeken te worden na de NOTP. Misschien wordt het 

volgend jaar „rodeneuzendag‟? 

  



 

8. Speculoosverkoop 28 Nov 18. 

Ondertussen zijn de brieven voor de speculoosverkoop aan de leerlingen 

meegegeven. 

Er zullen twee ophaalmomenten zijn: Vr 16 Nov en Di 20 Nov 18 tussen 0740 Hr 

en 0815 Hr in vergaderzaal Blok B. Wie kan aanwezig zijn om het geld op te 

halen? Carine zal beiden ochtenden aanwezig zijn, Kristel kan op Di, Martine 

op Vr. 

Opgehaald geld dient afgegeven te worden in een envelop aan het 

secretariaat. 

Op 27 Nov 18 zullen om 1830 Hr ‟s avonds de voorbereidende werken 

gebeuren.  

Op 28 Nov 18 vanaf 1200 Hr tot 1900 Hr kunnen de pakketten afgehaald 

worden in de refter. 

Het is hetzelfde concept als vorig jaar, vanaf twintig verkochte pakketten krijg 

je een cinematicket. De drie beste verkopers krijgen een bon van 45, 30 en 15 

euro van het Wijnegem Shoppingcenter.  

Prijs per pakket blijft € 5,00. 

 

9. Varia; 

a. Wat is de reden dat de mediaan en klasgemiddelden niet meer zichtbaar 

zijn voor de toetsen? 

Deze hadden reeds van begin van het schooljaar moeten verdwijnen. 

Voor kleine groepen geeft dit een vertekend beeld evenals voor groepen 

die samenzitten. Deze procenten kunnen niet voor de volledige groep 

getoond worden, maar slechts per klas. 

Intern wordt dit wel bijgehouden zodat de leerkrachten dit kunnen 

gebruiken als zelfevaluatie. 

b. Er kwam een verontrustend berichtje binnen van een ouder ivm de 

oversteekplaats ter hoogte van de Bloemenlei. Men maakt melding van 

de onveiligheid aan dit zebrapad door vooral de onvoorzichtigheid van 

de leerlingen: oortjes, overlopen zonder te kijken, nog snel met de fiets 

oversteken zelfs terwijl het verkeer al vertrekt. Gevolg: lichte aanrijding bij 

een overstekende fietser. 

Verkeersveiligheid is een belangrijk punt van Mater Dei. Onze school heeft 

ervoor gekozen om, in samenwerking met de gemeente Brasschaat, deel 

te nemen aan het project Route2School, dat als hoofddoel heeft: 

“verbeteren/optimaliseren van de verkeersveiligheid van uw kind(eren) en 

alle andere bewoners in onze gemeente.” 

Met behulp van Route2School willen we te weten komen welke 

problemen u en uw kind ervaren op de route van en naar school. Deze 

gegevens verzamelen we via de Route2School app of via de website 

www.route2school.be  

Samen met andere deelnemende scholen in Brasschaat voert men dus 

een grondig onderzoek van knelpunten op schoolroutes en het 

verplaatsingsgedrag van onze leerlingen. Het resultaat wordt een digitale 

http://www.route2school.be/


schoolroutekaart, maar ook acties om de verkeersveiligheid op de route 

van en naar school te verbeteren.  

De school zal hierover nog verder communiceren naar de leerlingen en 

ouders. 

c. Aantal punten ter herhaling: 

 De afspraak ivm kleding is opgesteld door directie en 

leerlingbegeleiding. Na vele verschillende methodes blijkt deze het 

meest effectief. Leerlingen moeten geen turnkleding dragen op 

voorwaarde dat ze met de juiste schoolkledij naar school komen. 

Leerlingen die bijvoorbeeld naar school komen met een 

gescheurde broek, weten ondertussen dat dit niet past op onze 

school en kiezen zelf voor het alternatief: een turnbroek dragen. 

 De waarborg voor de lockers wordt cash geregeld omdat dit 

administratief veel sneller kan in orde gebracht worden. Wanneer 

leerlingen moeten wachten op een eerste schoolrekening, dan zijn 

we al een paar maanden verder. Wanneer er 10 euro wordt 

gegeven, ontvangen leerlingen een sleuteltje. Dit is hun bewijs van 

betaling. Wanneer ze dit opnieuw indienen, krijgen ze de 10 euro 

terug. De brief die wordt uitgedeeld aan het begin van het 

schooljaar is voldoende bewijs dat de school voor deze methode 

kiest. Ouders kunnen dus gerust zijn dat deze 10 euro wordt bezorgd 

bij het inleveren van de sleutel. 

d. In het begin van het schooljaar was er onduidelijkheid wie er deel 

uitmaakte van de directie. Begin Okt 18 werd een brief meegegeven die 

dit onderwerp verduidelijkte. Deze mededeling was evengoed aan het 

begin van het schooljaar meegestuurd. 

e. Is er al meer duidelijkheid over de werking verkeerslichten die geplaatst 

werden? 

De onduidelijkheid en de onveilige situatie werd al meermaals 

meegedeeld aan gemeente en politie. Dit wordt verder opgevolgd. 

f. Kan de afwezigheid van de leerkrachten op voorhand meegedeeld 

worden zodat de leerlingen pas later op school aanwezig moeten zijn? 

Indien de afwezigheid van de leerkracht een dag op voorhand geweten 

is, kan dit zeker gedaan worden. Dit is enkel van toepassing voor de derde 

graad. 

g. Enkele weken geleden kwamen er in de media beelden te voorschijn van 

een vechtpartij in de buurt van de school. 2 leerlingen van de school 

hebben niet deelgenomen aan de vechtpartij maar hebben er naar 

gekeken. 1 leerling heeft dit ook gefilmd en op sociale media geplaatst. 

Desbetreffende leerling werd hierover aangesproken. Deze leerling heeft 

dit onbewust gedaan zonder stil te staan bij de eventuele gevolgen. 

  



 

 

10.  Overzicht data schooljaar 2018-2019 

Ouderraad: 14 januari 19, 25 maart 19 en 03 juni 19 

Schoolraad: 25 februari 19 en 27 mei 19 

NOTP: 23 november 18 (Peter) 

Speculaas: 27en 28 november 18 (Carine) 

Kijkdag: 27 april 19 (Luc) 

Schoolvoetbal: 29 mei 19 (Inge) 

 

Peter Poriau 

Voorzitter 

 

 


