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VZW OUDERVERENIGING DE REGENBOOG 
 

Verslag vergadering  
14-sept-2011 

 
Aanwezig:  Yves Cauwenberghs, Stella Chenut, VIictor Coronado, Christophe De Buyser, Veronique De Maeyer, Ilse 
Frère-Salingue, Isa Hendrickx, Hilde Hermans, Lieve Junius, Vincent Michiels, Chantal Mulleman, Annick  Peemans, Helga 
Van Dale, Isabelle Verhasselt, Muriella Verhoeven, Guy Windey (auteur), Hilde Wouters, Philippe Fierens, Brigitte 
Wisemberg, Lore Vancoppenolle, Stein Janssens 
Verontschuldigd:  Nancy Fontaine  

  
 

Activiteiten 2011-12   
28/10 Halloween 
26/11 Fuif 
23/12 Kerstfeest 
9/3 Quiz 
maart Verkeersweek 
22/04 Opendeurdag 
12/05 Totaalspektakel Lagere 
13/05 Totaalspektakel Kleuters 
22/06 Kidsfuif 
27/06 BBQ 
 
Er komt dit jaar geen Grootouderfeest : de huidige (klas)infrastructuur kan het groeiend aantal 
deelnemers niet langer aan : er zijn te veel grootouders voor de huidige klaslokaaltjes – men denkt 
er aan om een grootouders-moment in te bedden in het Totaalspektakel van de Kleuters. 
 
Voor wat betreft het Totaalspektakel : dit jaar gaat alles door op één weekeinde – 2 voorstellingen 
op zaterdag voor Lagere, 1 kleutervoorstelling op zondag.  Hiermee hopen we een aantal vliegen in 
één klap te slaan :  

- De zaal moet maar één keer worden opgesteld 
- Meer tijd om voor te bereiden 
- De refter kan op donderdag nog maaltijden aanbieden 

 

Vorige totaalspektakel – evaluatie  : 
De test om een aparte kleutervoorstelling te organiseren bleek geslaagd.   Ook de rode draad van de 
“schoolcarrière” werd gesmaakt.   

Echter, de eeuwige problematiek blijft : onvoldoende zichtbaarheid.  Het moet gezegd : door 
omstandigheden was het dit jaar niet mogelijk om de bezoekers op de achterste rijen op een 
verhoog te plaatsen – dit zal bij de volgende editie verholpen zijn. 

De school wenst niet uit te wijken naar bv. het Cultureel Centrum, omdat dit allerhande praktische 
problemen met zich meebrengt.  We noteerden enkele nieuwe voorstellen tot verbetering :  

1. Bij goed weer : de voorstelling buiten laten doorgaan 
2. Het podium in het midden van de zaal zetten 

 

Sportdag - evaluatie 
Ook dit jaar zorgde meester Bart voor een gesmaakte sportdag.  Het oudercomité apprecieert het 
vele werk dat werd gepresteerd door leerkrachten, helpende ouders en meester Bart. 
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Kidsfuif – evaluatie : 
We hebben binnen onze school nieuw talent ontdenkt : het dj-duo Bart en Stijn. 
Een rondvraag leert ons dat er een algemene tevredenheid was, en dit vooral bij de kinderen.  
Iemand was teleurgesteld omdat z’n verzoeknummer niet aan de beurt kwam ... maar ja : is dat niet 
een probleem waarmee elke fuif/dj worstelt ? 
 

Barbecue - evaluatie 
Men is het er over eens dat dit een gezellige afsluiter is van het schooljaar. 
Verschillende leerkrachten ondervonden dat het aansluitende oudercontact vlotter verliep.  
 

Sponsoring 
De kosten/baten analyse van vorige schooljaar wordt verwezen naar een ad hoc werkgroep.  Deze 
zal op de volgende vergadering een aanbeveling doen voor 2012 
 

Knuffelzone (ook wel Kiss & Ride genoemd) 
- U heeft het al gemerkt : de bomen zijn gerooid – het siert onze burgemeester dat ze, ondanks 

tegenkanting van buurtbewoners en negatieve berichten in de media, toch heeft doorgezet in 
een poging om de verkeerssituatie rond de Regenboog te verbeteren. 

- In de maand november wordt de knuffelzone ingericht 
- Opgelet : Kiss & Ride is een zogenaamde “30-seconden Stop”.  Het betekent NIET : PARKEREN 

(zoiets bestaat ook : het heet dan Park & Ride).  De knuffel zone zal er hopelijk toe bijdragen dat 
meer ouders hun kinderen afzetten zonder te parkeren – dit zou de verkeersdrukte in de 
Rodenbachlaan verminderen.  

- De Kiss&Ride-zone zal naadloos aansluiten bij de nieuwe inrichting van de  
- Een tip voor ouders/grootouders die verkiezen te parkeren, maar een boete voor foutparkeren 

willen vermijden : de Terwilgenparking ligt op 230m (aan het voetbalveld, schuin tegenover 
bakkerij Timmermans).  Op termijn komt hier een veilige oversteekplaats met zebrapad – helaas 
is de herinrichting van de Brusselsesteenweg (met verkeerslichten naar de Terwilgenparking) 
uitgesteld tot eind 2012.  M.a.w. opletten bij het oversteken. 

 
De school werkt aan een ‘verkeersplan’, met o.a. aanbevelingen over het correcte gebruik van de 
knuffelzone – wordt vervolgd. 
 

Nieuwbouw 
Men is begonnen ! ... jawel. 
 
Iedereen heeft al gemerkt dat de ingang langs Speelbroek niet meer open is : hij is voorbehouden 
aan het werfverkeer.  Ondertussen is besloten om het hek 10 min open te houden na het einde van 
de lessen. Dit betekent: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15u20 tot 15u30 en op 
woensdagmiddag van 12u10 tot 12u20. Door de werken dreigde de beschikbare speelruimte 
ingeperkt te worden : hieraan is verholpen door de kinderen te laten spelen op het voetbalveld van 
het atheneum en op het grasveld vòòr het gebouw van de lagere school.   
 
De verhuis is – zonder al te veel tegenslagen – voorzien tijdens paasvakantie 2013.  
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Gezonde School 
Onze school heeft een alomvattend gezondheidsbevorderend beleid :  
1. Fruit woensdag 
2. Sport :  

 1h per week zwemmen (behalve juni en december) 

 2 sportdagen 

 2 doe-dagen : bv. schaatsen op 5 of 16 maart 
3. Nieuw in 2011/12 : suikerontrading – actie ter promotie van water als dorstlesser 

 Het is ten allen tijde toegelaten om tijdens de les (water) te drinken : elke leerling krijgt van 
de school een gratis drinkbus die hij naar hartenlust mag vullen met leidingwater (getest 
en goedgekeurd) – de drinkbussen zullen één keer per week in de schoolkeuken worden 
afgewassen om de hygiëne te vrijwaren. 

 Kinderen op schoolbanken doen niet aan topsport en hebben derhalve GEEN nood aan 
snelle suikers – suikerhoudende dranken zoals cola, fanta, sprite, etc, maar ook fruitsap, 
bevatten meer snelle suikers dan goed is – u hoorde misschien in de media van de 
(mogelijke) link tussen enerzijds suiker en anderzijds ADHD, agressie, en uiteraard : 
diabetes en overgewicht.  Vandaar de maatregel om enkel water toe te laten tijdens 
lessen én speeltijden. 

 
 

Inrichting van ‘de tuintjes’ 
Het onderhoud van de tuintjes wordt nog steeds door de leerlingen gedaan. Er werd een beurtrol 
opgesteld. Als er opa’s met groene vingers – en tijd op donderdag – zich geroepen voelen om een 
handje te helpen, graag aanmelden bij de directie.   
De ‘groene zone’ wordt dit schooljaar verder uitgebouwd: er komt o.a. een vijver en een 
insectenhotel.  Een handvol boomstammen die gerooid zijn te behoeve van de knuffelzone, krijgen 
in de nieuwe tuin een tweede leven. 
 
De school zal ook ter compensatie voor de gerooide bomen van de knuffelzone een aantal nieuwe 
exemplaren voorzien op het domein. 
 

  

Allerlei : 
- Ook dit jaar gaan de kleuters (2° en 3°) naar het “Huis van de Sint” – dit bezoek wordt financieel 

gedragen door de sponsors van het oudercomité. 
- Het oudercomité heeft 15 dozen Duplo aangekocht voor tijdens de speeltijd en in de 

speelstudie. 
- Op het vlak van ICT kan de school nog stappen zetten. In elke klas staan een aantal computers, 

maar die zijn erg verouderd. De leerkrachten gebruiken daarom dikwijls hun eigen pc. 
Via Chantal konden we dit jaar 2 voormalige Belgacom-laptops in gebruik nemen – ook via AZ 
Portaels zouden we 6 afgeschreven computers te pakken kunnen krijgen. 

 

 

Volgende vergadering : 12 oktober, 20h 


