
       woensdag 3 februari 2021 

 

VERSLAG OUDERRAAD 

 
Aanwezig :  

Sylvie Coussens (voorzitter) ; Maika Mareel ; Ingo Van Droogenbroeck, Anthony 
Sandra 

Hilde Malfrère (directeur) ;  Els Cosaert (verslaggever)  
 

 

Agenda:  
1. Verwelkoming en kennismaking nieuw lid 

Welkom Anthony Sandra, papa van Marie Sandra uit klas G! 

 Andere ouders stellen zichzelf voor : 
  Sylvie Coussens, mama van Inala Dumoulein uit klas K 

  Maika Mareel, mama van Thibaux Cogghe uit klas K en Margaux  
Cogghe uit klas C 

  Ingo Van Droogenbroeck, papa van Jolien Van Droogenbroeck uit klas J 
 

2. Werking ouderraad- schoolraad 

Ouderraad is geen oudercomité. 
Een oudercomité, dat vooral bij gewone lagere scholen voorkomt, is 

hoofdzakelijk een werkgroep van ouders.  Deze ouders organiseren tal van 
activiteiten om geld in te zamelen voor noden van de school. 
In onze school is daar, tot op heden, weinig interesse voor. 

 
Daarom werd er, jaren geleden, door onze vriendenkring VZW De Leuning 

opgericht.  Deze groep mensen zijn de school zeer genegen en richten 1 tot 2 
activiteiten per jaar in om geld in te zamelen.  Zij zoeken sponsors door 
contact op te nemen met verschillende serviceclubs.  Dankzij deze financiële 

steun hebben we op school al heel wat kunnen verbeteren : akoestische 
panelen in de eetzaal, turnzaal, leraarskamer, inrichten van speelplaats, 

aankoop van speeltuigen,… 
 
Een ouderraad daarentegen is een groep betrokken ouders die 5 keer per 

schooljaar samenzitten met directie en leerkracht(en).  De directie geeft info 
en advies over diverse onderwerpen of problemen waarmee leerlingen en hun 

ouders te maken hebben.  We proberen samen, op een constructieve manier 
van gedachte te wisselen.  Met de ouderraad proberen we een brug te vormen 
tussen jullie, ouders en de school.  Het is soms makkelijker om tussen ouders 

onderling te kunnen bespreken wat er leeft.  Het is trouwens ook de 
uitgelezen kans om nieuwe mensen te leren kennen. 

De verslagen van deze vergaderingen worden steeds op de website 
gepubliceerd.    
 

 
 In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers in van de ouders, van het  

personeel en van de lokale gemeenschap.  De schoolraad wordt samengesteld  
voor 4 jaar en is verplicht en vindt 4 keer per schooljaar plaats.   
Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die  

personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het  
 



 
schoolreglement, grote verbouwingen, gezondheidsbeleid,…  
De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het  

schoolbestuur. 
Bij ons is dit : 

 Schoolbestuur : Jenny Mestdagh, ankerfiguur van De Sprong 
 Personeel :  Mieke Van Moerkerke, juf klas A 

Anne-Sophie Artois, juf klas K 
   Tine Vandesompele, logo 

Els Cosaert, GOK en Bloa 

   Sophie Artois, Ortho 
   Hilde Malfrère, directie 

 Ouders : Sylvie Coussens 
   Maika Mareel 
   Ingo Van Droogenbroeck 

   Anthony Sandra 
 Lokale Gemeenschap : 

   Naida Vanneste, CAR Overleie, voorzitter 
   Mieke Vandenberghe, kinesiste, uit de buurt, parochie 
   Joke Coulembier, vroegere brugfiguur, nu verantw  

vrijwilligers OCMW 
    Femke Ugille, centrumleider wijkteam Overleie 

 
 Volgende schoolraad gaat online door op woe 10/02.  
 

3. Pedagogische studiedag woensdag 10 februari 
Deze studiedag gaat online door, voor de ganse scholengemeenschap Scola, 

met 400 genodigden 
Het gaat over omgaan met moeilijk gedrag en wordt gegeven door Hilde 
Leonard.  

 
4. Varia 

- Vormsel en eerste communie op zaterdag 8 juni. 
Als alles kan doorgaan, zal de eerste communie en het vormsel gesplitst 
worden.  De groep is anders te groot. 

We wachten de beslissing van het bisdom af…  Er wordt blijkbaar eind 
februari een beslissing genomen of de communies al of niet mogen 

doorgaan. 
 

- Schoolfeest is gepland op zaterdag 8 mei. 

Ook hier is het zeer onzeker of dit kan en mag doorgaan… 
  Een schoolfeest bij ons in De Sprong is een eerder ‘klassiek’ schoolfeest  

met nummertjes van de kinderen en een spelenmarkt.  We merken dat  
we meer ouders bereiken als hun kinderen effectief iets mogen doen, 

zoals optreden op een podium. 
 Normaal zouden we dit jaar een musical georganiseerd hebben, als   
 afscheid voor onze directeur.  Corona heeft serieus roet in het eten  

 gegooid… Maar uitstel is zeker geen afstel!   
 

- Essentiële bezoeken. 
Dit wordt blijkbaar overal anders geïnterpreteerd. 
Wij zien essentiële bezoeken enkel voor mensen die noodzakelijk zijn bij de 

ontwikkeling of ondersteuning van de kinderen, zoals externe kinesisten en  
voor inschrijvingen van nieuwe leerlingen. Dus geen oudercafé, 

praatgroep, luizenmoeders,… 
 



 
 

- Hoe kunnen we zorgen dat er meer ouders in de ouderraad toetreden? 

Els plaatst nog eens een ‘ludieke’ oproep in de Sprongklapper 
Ouders aanspreken aan de schoolpoort 

 
 

  
Volgende ouderraad :  woensdag 21 april om 19u 
 

 
Sylvie Coussens         Hilde Malfrère  

voorzitter          directeur 
 

 

 


