
    Oudergroepje   7/02/2017 
 

   
Aanwezig:  Sandra (mama Mathias), Valerie (mama Rhune), Rosita (mama Ruben), Conny (mama 
Jitse), Tony (papa Jiste), Tanja (mama Noa), Stefaan (papa Noa), Jannick (papa Jasper),  Hysiuliya 
(mama Arda) Bieke, Loes, Sakina, Ann, Jo en Greet 
Verontschuldigd: Inge (mama Hannes) 
 
Verslag:  Greet De Baere 

 
 

1. Parelfeest 
Zaterdag 11 februari organiseren we ‘Winterwonderland’.   Naast een nieuwe datum is er dit jaar ook 
een nieuw concept voor het Parelfeest.  Er is een praalstoet met de kinderen en er zijn standjes 
waarin de kinderen (samen met de ouders) aan verschillende activiteiten kunnen deelnemen.  
Ouders die graag willen helpen kunnen hun naam noteren op de werklijst. 
 

2. Werkdag 
Komende zaterdag is er een werkdag.  We gaan decoratie maken voor het Parelfeest (bomen 
spuiten, kasteel van karton schilderen, doeken naaien,….) en de tussenpanelen in Marsepein 
schilderen.  Later dit schooljaar kijken we nog voor momenten om fietsten te herstellen en de 
snoezeltuin te onderhouden. 
 
Voor deze werkdag was het mogelijk om in te schrijven via de website. Blijkbaar was het niet voor 
iedereen even duidelijk dat het systeem bestond.  We proberen dit voor de volgende 
werkmomenten meer te promoten.   
 

3. Stand van zaken afspraken vorig oudergroepje 

 Ophalen op vrijdag: naar aanleiding van vragen en bedenkingen tijdens het vorig oudergroepje 
kunnen de kinderen op vrijdag afgehaald worden in de grijze gang ipv aan het houten poortje.  In 
het begin was het niet voor iedereen even duidelijk wie, waar moest zijn (zowel voor ouders als 
personeel).  Ondertussen zijn de afspraken voor iedereen duidelijk en is dit een veiligere plaats 
om de kinderen op te halen. 
 

 Facebook 
Sinds kort is er een openbare pagina van De Parel op facebook.  Hierop zullen activiteiten worden 
aangekondigd.  Daarnaast komt er ook nog een gesloten pagina.  Op deze pagina zou er een 
combinatie worden gemaakt van het project van Sakina (stagiaire Munt) en de vraag van het 
oudergroepje om een mogelijkheid te hebben om onderling info uit te wisselen. 
 Project Sakina: 

Een facebookpagina met info rond activiteiten om thuis met de kinderen te doen, info 
aanbieden van bestaande vrijetijdsinitiatieven,….  met als doel ouders te informeren op een 
snelle laagdrempelige manier.  Oproep aan de ouders: is er info dit je hier graag zou zien 
verschijnen, ideeën rond de invulling van deze pagina,…. laat het weten aan Sakina. 

 Mogelijkheid om onderling info uit te wisselen:  vraag vanuit het oudergroepje om met 
ouders onderling interessante weetjes uit te wisselen (bv een leuk speelplein, een 
interessante app,….) 

 



  Nog enkele stappen te gaan: 
Vooraleer we hiermee van start gaan willen we nog enkele zaken verder uitklaren: 
- Professioneel account / privé account: vanuit de wetgeving van onderwijs en zorg zijn er 

verschillende regels op vlak van beroepsgeheim.  Zo mogen de mensen van zorg enkel 
‘vriend’ worden met ouders vanuit een professioneel account.  Dit wordt de komende weken 
in orde gebracht. 

- Akkoord van ouders rond gebruik van foto’s.  Vanuit onderwijs wordt jaarlijks opnieuw 
bevraagd of foto’s mogen gebruikt worden voor externe publicatie via het schoolreglement.  
Binnen zorg wordt dit enkel bij de start bevraagd.  Omdat er de laatste jaren toch een 
evolutie is geweest in de mogelijkheden van extern gebruik van foto’s willen we hierover 
eerst communiceren met de ouders. 

 

 Financiële acties: 
Het voorbije oudergroepje kwamen er heel wat voorstellen van ouders rond financiële acties.   
Wij vragen niet concreet aan de ouders om hierrond iets te ondernemen en binnen het 
oudergroepje bestaat er niet echt een rol van een voorzitter.  Vandaar dat deze voorstellen wat 
zijn blijven liggen.  Voorstel is dat wij toch concrete stappen nemen voor een financiële actie 
(paaseierenverkoop) maar dat we zeker hulp mogen vragen voor de praktische uitwerking 
hiervan.  Bijvoorbeeld voor het inpakken van de paaseieren in de week van 20 maart. 

 
Naast financiële acties hebben het geluk regelmatig sponsoring te krijgen.  Dit gaat van kleine tot 
grote bedragen die we krijgen mensen die een kindje kennen die hier school loopt, activiteiten 
van een wijkcomité ten voordele van De Parel, een bedrijf die de opbrengst van een 
openingsfeest aan ons schenkt….  We zijn heel dankbaar voor alles wat we krijgen en proberen dit 
te gebruiken voor heel concrete projecten naar de kinderen toe zoals de snoezeltuin. 

 
4. Volgend oudergroepje 

Dinsdag 25/04 om 19u30.  Iedereen welkom! 
 


