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VZW OUDERVERENIGING DE REGENBOOG 
 

Verslag vergadering  
7-november-2012 

 
 
 
Aanwezig:  Aït-Aïssa Saïda; Bathiche Carine; Benaisa Yasmina; Chenut Stella; De Buyser Christophe; De Maeyer 

Veronique; De Saveur Inge; Fierens Philippe ; Frère Salingue Ilse; Hendrickx Isa; Hermans Hilde ; 
Hoedemaekers  Steven; Janssens Stein ; Junius Lieve; Koelet Suzana; Laisnez Lieve; Mulleman Chantal; 
Peemans Annick ; Remue Isa; Schoevaers  Stefi; De Hert  Marijke; De Bondt Linde; Depoorter Laetitia; 
Hautekeete Kirsten; Senay Drita; Windey Guy (auteur) 

Verontschuldigd:  Leenders Hans; Van Mol  Johan; Williams Andrew;   

  
 

Volgende Vergaderingen :  
 

woensdag 16 januari  20u  (algemene vergadering) 

woensdag 27 februari  20u30 

woensdag 15 mei  20u30 
 

 
Activiteitenagenda :  

Komkommer-Quiz : 30 november, 20u (deuren om 19u – eetzaal) 

Grootouderfeest : 21 november 

Kerstfeest : 21 december (voormiddag) 

Totaalspektakel : 23-24 maart 

 

 

 

U kan het oudercomité een bericht sturen via info@oc-deregenboog.be 

 

U kan het oudercomité volgen op www.oc-deregenboog.be 
 

Facebook groep : “Vrienden van BSGO De Regenboog”  

 

 

 

En vergeet ook niet om de leerkrachten te bezoeken op ... 

-- De Kerstmarkt – 8 & 9 december – 

mailto:info@oc-deregenboog.be
http://www.oc-deregenboog.be/
http://www.facebook.com/groups/25618299263/permalink/10151207413074264/#!/groups/25618299263/
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Opvolging van vorige vergadering : 

 

1. Walkietalkies :  

- Men heeft overwogen om deze te uit te lenen bij de provincie, maar de leerkrachten vragen 
nu toch aan het oudercomité om ze aan te schaffen, omdat ze een tiental keer per jaar 
zullen worden gebruikt : skivakantie, verkeersweek, allerlei uitstappen, …. 

 Een exacte prijs is nog niet bekend – er wordt afgesproken hiervoor een budget van max. 
1000€ uit te trekken  

 Een aantal offertes worden vergeleken voor de beste prijs kwaliteit verhouding. 
 

2. Knuffelzone 
- Er is nog geen nieuws i.v.m. de aanvraag tot kortparkeren. 
- Ondertussen zijn er elke dag 2 leerkrachten die tussen 8u20 en 8h35 de kinderen 

opwachten aan de schoolpoort.  Dit heeft gezorgd voor een duidelijke verbetering in het 
gedrag van de ouders. 

 Met dank aan de bereidwillige leerkrachten. 
 

3. Franse les : ‘less is more’  
Er werd een hele tijd gedebatteerd – we zetten één en ander voor u op een rijtje. 
- Ouders vragen of het mogelijk is om een leraar Frans te aan te werven 

 De leerkrachten halen aan dat dit dan ten koste van iets anders zal zijn : deze school heeft er 
voor gekozen om in te zetten op LO (2 voltijdse leerkrachten) en Zorg (4 leerkrachten). 
Terwijl de zorg er tot nog toe enkel was om de minder-presterende kinderen apart te 
begeleiden naar betere resultaten, heeft de school de intentie dat de zorg ook wordt 
aangeboden aan kinderen die bovengemiddeld begaafd zijn. 

- Onze school heeft een aantal tweetalige leerkrachten - ouders vragen of deze in alle klassen 
van hun jaargang Frans kunnen onderwijzen 

 Dit is besproken in het Pedagogisch college : de betrokken leerkrachten zijn hier geen 
voorstander van, omdat zij dan 6 uren uit hun klas worden weggerukt.  Bovendien zijn er 
tegenwoordig in elke klas ‘native speakers’,  Franstalige kinderen die de andere kinderen 
helpen, hetgeen het algemene niveau naar boven haalt. 

- Men haalt aan dat algemeen wordt aangenomen dat men best zo vroeg mogelijk begint een 
taal aan te leren. 

 Anderzijds zijn kinderen in staat méér leerstof te verwerken naarmate ze ouder zijn.  
Doordat de school 3 uur Frans inricht in zowel 5de als 6de leerjaar wil men de scholieren zo 
goed mogelijk voorbereiden op het middelbaar onderwijs 

- Waarom niet, zoals in sommige scholen, een aantal lessen inrichten in het Frans, bv. LO  
 Men ziet dit toch vooral als een experiment dat zijn deugdelijkheid nog moet bewijzen.  

Onze scholieren scoren heel goed in vergelijkende testen, en men heeft de ambitie om nóg 
beter te doen : men gebruikt sinds vorig jaar een nieuwe methode, en sommige ouders 
getuigen dat dit zeker een verbetering is. 

 Vanuit het atheneum wordt bevestigd dat de oud-scholieren van De Regenboog doorgaans 
beter voorbereid zijn op het Frans in het middelbaar.  Ze zijn sterker in grammatica en 
werkwoorden.  Dit zijn onderwerpen die geen deel uit maken van de eindtemern van de 
lagere school, maar die in De Regenboog wél worden onderwezen   

 Dhr Vancoppenolle, leerkracht Frans in het Atheneum, is bereid om een analyse te maken 
van het niveau Frans van de kinderen die zijn doorgestroomd vanuit De Regenboog.  
Rapportering in april.  Wordt vervolgd ! 
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4. Visie van de school 
- Tijdens de vorige vergadering vroeg men naar ‘de visie’ van de school. 
- Een ouder consulteerde deze op de webpagina van de school (http://www.bsgo-

grimbergen.be/1_eigenProject.html), en concludeerde :  
 De school heeft wel degelijk een welomschreven project ... 

... en gedraagt zich hier ook naar : alle doelstellingen zijn aanwijsbaar gerealiseerd. 
 De school presteert méér dan wat in ‘Eigen Project’ wordt beloofd. 

 

Rondvraag 
 

1. Koel bewaren van boterhammen : 
- « Is het mogelijk de boterhammen koel te bewaren, zodat we de kindjes ‘ns iets anders 

kunnen meegeven dan ham of kaas ? »  

 Een aantal voorstellen werden geformuleerd (koelkasten in de keuken, frigoboxen,…), maar 
bleken niet haalbaar te zijn voor de leerkrachten of niet realistisch voor de kinderen. 

 Een mogelijk oplossing : geef de brooddoos mee in een koelzakje (mogelijks met 
koelelement) – zoiets verkrijgbaar o.a. in Dreamland 
 

2. Waterbedeling tijdens het middagmaal 
De kinderen nemen ’s middags hun drankje of waterbeker mee naar de refter.  Zodoende is 
het niet nodig om extra water uit te delen en hebben de leerkrachten meer ruimte (lees 
meer ogen) om het refter-gebeuren in goede banen te leiden.    
 

3. Warme maaltijden : graag meer vis en minder gehakt op het menu. 
 Dit wordt overlegd met de maaltijdleverancier Agape en met de directeur van het 

atheneum. (Er is één menu voor middelbaar, lagere en kleuterschool) 
 Kinderen lusten doorgaans geen vis. 

 
4. Wat zijn dit jaar de schoolkosten ? 
 Zoals elk jaar zal men de volledige maximumfactuur van 70€ opsouperen, zonder deze te 

overschrijden. 

 De school betaalt volledig het zwemmen  
 Onze school wil een zo breed mogelijke opleiding aanbieden : dit omvat o.a. meerdaagse 

uitstappen.  Terwijl de 6des op ski-week gaan, de 5des op fiets-3daagse, en de 4des of 
boerderij-klassen, hebben nu ook de 3des aangevraagd om op ‘ontdekkings’-2daagse te 
mogen gaan.  We bedanken de leerkrachten voor hun enthousiasme om onze kinderen deze 
ervaringen te willen laten opdoen.   Er moet wel nog worden bekeken hoe één en ander 
financieel kan worden ondersteund ... want (in tegenstelling tot andere scholen) wil De 
Regenboog het jaarlijkse budget van 70€niet overschrijden. 
 

5. Doorlichting van de school 

- Eén keer om de zoveel jaren wordt een school doorgelicht door de Vlaamse Overheid.  Voor 
onze school is een doorlichting al een tijdje aangekondigd, en ze zit er nu aan te komen in 
januari of februari 

- Uiteraard genereert dit stress bij het team van leerkrachten en directie 
- STERKTE toegewenst ! 
 
 
 

http://www.bsgo-grimbergen.be/1_eigenProject.html
http://www.bsgo-grimbergen.be/1_eigenProject.html
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6. Het oudercomité als ‘klankbord’ van de ouders naar leerkrachten en directie   
- Men betreurt dat het oudercomité niet vaker wordt gebruikt om toekomstige beslissingen 

af te toetsen 
 De directeur is er zich van bewust dat de veranderingen van dit schooljaar niet of 

onvoldoende zijn doorgesproken met de ouders, en excuseert zich hiervoor. 
 Om in de toekomst te vermijden dat er te weinig wordt gecommuniceerd, zullen volgende 

agendapunten steeds deel uitmaken van de agenda van het oudercomité : 
o Nieuwtjes van het Pedagogisch College (=directie, zorgcoördinator, leerkrachten) 
o Nieuwtjes van de Schoolraad 

... en om daar dan maar meteen mee te beginnen ... 
 

... De Schoolraad 
De schoolraad is een officieel orgaan met adviserende functie.  De leden zijn in bepaalde mate 
gebonden aan geheimhouding.  Er worden onderwerpen besproken zoals budgetten, 
lestijdenpakketten, maar ook thema’s die bij het OC leven worden behandeld. 
De schoolraad bestaat uit ouders, leerkrachten en leden gecoöpteerd uit de socio-economische 
middens.  Zij adviseren de directie. 

 

De schoolraad dient hetzelfde belang als het oudercomité en het Pedagogisch College: de 
kinderen!!! 
De dialoog, de samenwerking en het vertrouwen tussen de drie instanties is essentieel. 
De schoolraad vraagt bij het uitbrengen van haar advies expliciet om de mening van het 

oudercomité en het Pedagogisch College 

 

Nieuwtjes  van de schoolraad: 

- De visie van de school is 15 jaar oud, maar nog steeds actueel in haar hoofddoelstelling: nl, het 
belang van het kind staat centraal.  De visie zal later dit jaar, na de doorlichting, gemoderniseerd 
worden in samenspraak met de ouders.  De essentie zal evenwel ongewijzigd blijven: “elk kind op 
deze school is VIP”. 

- De schoolraad betreurt de manke communicatie aangaande het Frans, de huiswerkstudie, het 
zwemmen etc. en adviseert om in de toekomst de ouders tijdig in te lichten.  De schoolraad 
adviseert om de ouders nauwer te betrekken bij deze beslissingen.  

- De plannen van de heraanleg van de speelplaats zijn nog niet getekend.  De schoolraad vraagt met 
aandrang dat de Scholengroep hier dringend werk van maakt, en om het groene karakter van de 
school te vrijwaren. 

- De schoolraad verheugt zich over de aanwezigheid van 2 leerkrachten op de knuffelzone en raadt 

aan dat het oudercomité, de Schoolraad en de school samen als 1 blok overleggen met de 
gemeente en de politie. 

- De schoolraad adviseert om te overwegen dat Meester Steven, een tweetalige leerkracht van het 
zesde, Frans te laten geven in de parallelklassen. 
 (zie hierboven : dit is ondertussen besproken in het Pedagogisch college)    
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Voorbereiding Grootoudermoment 
De grootouders van de 1ste kleuterklas (inclusief instapklas) worden op de koffie uitgenodigd op 
woensdag 21 november. Er wordt poppenkast gespeeld, er is een verrassingsoptreden, en er is een 
bezoekje aan de klas.   
Aanvang :  10u30 
Einde : ~12u (desgewenst mogen kinderen  meteen met de grootouders mee) 
 
Ouders zijn welkom ... (hoezo!?#& ...  het is toch GROOTouderfeest !?#&...) 
... maar enkel om een helpende hand uit te reiken (om 10u hebben we een 10-tal helpers nodig voor 
uitschenken van koffie e.d. – aanmelden via info@oc-deregenboog.be ). 
Het oudercomité zorgt voor koffie, de kinderen zorgen zelf voor gebak ! 
Gelieve in te schrijven vóór 20-nov – dit is belangrijk voor de praktische organisatie. 
 
Het oudercomité koopt een koffiezetapparaat aan.  Dit zal ook bij andere activiteiten worden ingezet. 
 
Anderstalige grootouders zijn uiteraard ook welkom : desgewenst zullen hun kleinkinderen hen 
bijstaan.  Het is dus niet nodig dat ouders als vertalers meekomen. 

 

BedNet   
Voor het eerst wordt dit jaar een leerling uit het zesde onderwijs gegeven via internet.  Het kind is 
om medische redenen langdurig afwezig, maar volgt de lessen vanuit het ziekenbed.  De leerling zit 
‘in de klas’ via webcam en communiceert met een microfoon.  Invulbladen worden ingescand en 
doorgemaild.  Een prachtig initiatief! 

 

Evaluatie Halloween 
Bedankt voor alle hulp, zowel ouders als leerkrachten en schoolpersoneel. 
 
We ontvingen zo’n 500-700 gasten, alles verliep in een gemoedelijke sfeer, en we kregen positieve 
reacties, bv. over het spookhuis in de turnzaal, en ook de toneelvoorstelling “Het Slot” (we namen 
op passende wijze afscheid van de kleuterblokken die volgend jaar worden afgebroken).  Ook de 
nieuwe activiteiten vielen in de smaak.  
 
We moesten sommige mensen teleurstellen die geen warme maaltijd hadden gereserveerd : 
nochtans waren er extra balletjes in tomatensaus op overschot, en deze werden tot de laatste portie 
verkocht.  Wie volgend jaar zeker wil zijn z’n maag te kunnen vullen : gelieve te reserveren. 
 
Opmerkingen voor volgend jaar :  

- méér witte wijn 
- de voorgekookte balletjes waren klaarblijkelijk minder lekker dan vorig jaar  
- de locatie van de toog buiten de zaal zorgde voor een betere doorgang  (handig voor ouders 

met kinderwagens) – houden zo ! 
- het toneel vraagt enorm veel inspanningen van de kleuterleerkrachten ... maar het was 

ronduit GEWELDIG ... en het moet dus volgend jaar er terug bij zijn 
- te herbekijken :  

o de doorlopende uren : het was moeilijk om alles in te passen qua tijd 
o  per activiteit één ticket 
o  géén actiekaart “Griezelateliers”  

mailto:info@oc-deregenboog.be
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Voorbereiding “Komkommerquiz” 
 De quiz staat dit schooljaar vroeger op de planning omdat dit later op het schooljaar organisatorisch 
heel moeilijk viel in te plannen.  
 
Een team van vrijwilligers (geen namen !) heeft de vragen uitgetest, en was laaiend enthousiast : de 
quiz bevat een heleboel leuke weetjes. 
 

De komkommerquiz vrijdag 30 november 2012 om 20u (deuren om 19u) 
In de eetzaal van Basisschool De Regenboog, Grimbergen. 

De deelname kost 15€ per ploeg van max. 6 personen en iedereen neemt een prijs mee naar huis! 
Inschrijven gebeurt door de storting van 15€ op 001-1798817-28 met vermelding:  

“quiz-ploegnaam”. 

 
Oproep : 

Voor de quiz zijn wij opzoek naar prijzen. 
Deze mogen vanaf  NU t.e.m. vrijdag 30 november afgegeven worden op het secretariaat. 

 
Documenten en fiscaal attest voor bedrijven en zelfstandigen die een cadeautje schenken zijn 
verkrijgbaar via info@oc-deregenboog.be.  
De 10  mooiste prijzen worden aan de jurytafel uitgestald en via een tombola verloot. 
Bedrijven die iets schenken en dit wensen zullen wij die avond vermelden, gelieve ons hiervan op de 
hoogte te brengen ten laatste op 23/11. 
Ook onze grote sponsors die de school financiële armslag geven, krijgen extra aandacht. 
 
Helpen ? Ja graag!  

 Donderdag namiddag om 15u in de refter :  koelkasten vullen. 

 Vrijdag namiddag vanaf 14u40 in de refter :  zaal opstellen, podium, bar,….. 

 Vrijdag avond vanaf 18u35 tot .. in de refter : toog, bediening, bedelen en ophalen van de 
quizvragen,…. 

 Opruimen : allen present !! 
  
Stuur een mailtje naar info@oc-deregenboog.be met vermelding: “hulp quiz”. 

 
 
Voorbereiding kerstfeest – vrijdag 21-december (voormiddag)  
Pannenkoeken of poffertjes, en (koude) chocomelk – met de vriendelijke steun (financieel en man- 

vrouwkracht) van het oudercomité. 

Helpen ? Ja graag! 
Stuur een mailtje naar info@oc-deregenboog.be met vermelding: “hulp kerstfeest”. 
 

Kerstmarkt : 8-9 december  
 

Ook dit jaar staan de leerkrachten op de kerstmarkt om zakgeld in te zamelen voor de sneeuwklassen 

– de schnaps en Kaiserschmarren waren vorig jaar een groot succes. 

 

Allen daarheen !!!  
 

mailto:info@oc-deregenboog.be
mailto:info@oc-deregenboog.be
mailto:info@oc-deregenboog.be


 15/11/2012 7 

 

Verkiezingen – Algemene Vergadering 16-januari  
 

Ilse heeft er een intens jaar als voorzitter opzitten – door een hogere werklast thuis, wil ze haar taak 

als voorzitter vervroegd teruggeven aan de Algemene Vergadering van het Oudercomité.  Om de 

administratieve rompslomp te vereenvoudigen is besloten om alle functies vacant te stellen.  

Volgende functies zullen derhalve worden verkozen :  

- Voorzitter 

- Ondervoorzitter 

- Secretaris 

- Penningmeester 

 

Alle ouders die geïnteresseerd zijn één van bovenstaande functies op te nemen, kunnen zich kandidaat 

stellen via een email of brief aan de directeur : bsgr.dir@sgr10.be, op 8-januari uiterlijk.  

Stella Chenut heeft te kennen gegeven opnieuw kandidaat te zijn voor de functie van ondervoorzitter.  

Om praktische redenen is het verkieselijk dat de functie van penningmeester wordt vervuld door een 

ouder-leerkracht. 

 

 

mailto:bsgr.dir@sgr10.be

