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AGENDA 
1. Verwelkoming en voorstelling van de ouderraad 
2. Opmaken planning voor komend schooljaar 
 a. Activiteiten  
 b. Ouderraden 
 c. Andere 
3. Groen op school 
4. Schoolraad ( lesuren, leerkrachten, pedagogisch accenten, infrastructuur) 
5. Nieuwsbrief 
6. Varia 

 
1. Verwelkoming en voorstelling van de ouderraad 

Er is een lijst rondgegaan voor de naam en mailadres voor de ouders van de ouderraad. We habben de naam, 
e-mail en telefoonnummer gevraagd voor zij die het wilden opgeven. Als je verwijdert wil worden geef dan 
een seintje: info@ouderraadpfc.be 
 
Adviesgroepen 

• Hiphop (voor- en naschoolse opvang) 
• Brede school  

 
2. Activiteiten schooljaar 2019-2020 

2019 
• augustus : open klas dag 
• september : vleermuizenwandeling op zaterdag 
• oktober :  
• november : koekjesverkoop 
• november : kwis zaterdag 16/11 
• sponsorloop school (o.a. 10 miles ) 

2020 
• januari : PDC feest 25/01 
• maart  : afscheid feestzaal – “afbraakfuif “ 7/3 (Katleen, Katrien A, Evi, Liesbet) 
• maart  : Paasbrunch 29/03  
• schoolfeest – datum?? 

 
 
Ouderraden dagen 2019-2020 (steeds 20-22u) 
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• dinsdag 22/10 
• donderdag 5/12 
• dinsdag 14/1 
• donderdag 13/2 
• dinsdag 17/3 
• dinsdag 28/4 
• mei : nog te bepalen afhankelijk van schoolfeest 
• vrijdag 26/6 

 
3. Groen op school 

• Geen activiteiten omwille van bouwwerken op school in de komende tijd 
 
4. Schoolraad 

• PV lesuren ondertekend 
• schoolclusters : scholen uit en in de groep 
• leerkrachten : nieuwe juf Inja 6B 
• Pedagogische accenten : Zin in leven, zin in leren leerplan gaat verder  
◦ gestructureerd Frans vanaf L3 (kennismaking) 
◦ vanaf L4 : typeles Type10  
◦ diversiteit 

 
• Infrastructuur (onder voorbehoud) 

• Nieuwe vensters blok kleuters 
• Aanvang afbraakwerken vanaf april 2020, huizen naast school 
• Nieuwe school beslissingspunten : fietspad  
• schooljaar 2021/2022 : start 1e graad secundair ligt vast 

 
5. Communicatie 

Nieuwsbrief 
• Helpers : Ruth, Björn 

Facebook, Instagram, website 
• Jan, Elke 

 
6. Varia 

Poort achteraan  
• poort kan niet worden gesloten 

Probleem verwarming kleuterschool en lagere school 
• te koud of te warm 
• Verdeelkanalen onderhoud voldoende?  
• Meting verwarming nodig?  

Klusjesteam Heilig Hart 
• weinig beschikbaar 
• leerkrachten maken lijst klusjes → oproep in nieuwsbrief ? 


