
Verslag algemene ouderraad 

Datum: 01/06/2022 

Aanwezig: Christof, Nathalie, Nele, Thomas, Karel, Gijs, Vanessa, Katrien, Wim, Sandra, Michael, Guy, 
Lesley, Wendy, juf Nele, meester Mathias 

Verontschuldigd: Perla, Pieter, Griet, Sophie, Evelyn 

Verslag: Karel Geerts 

—————————————————————————————————————————————— 

Agendapunten van de ouderraad 

1. Overlopen werkgroepen 

• Nabespreking sneukeltocht 
- Meer als 100 mensen ingeschreven na laatste oproep 

- Dag zelf alles goed gegaan 

- Positieve reacties (toffe tocht) 

- Toch wat winst hoewel het gewoon de bedoeling was om mensen bij elkaar te brengen 

- Grotere kinderen zaten wel op fietsjes in de school, wat in principe niet de bedoeling is buiten de 
schooluren 

• Nabespreking kinderfuif: 
- Succes, was heel leuk 

- Goede reacties 

- Veel volk op Bodega speelplaats Kleuterschool 

- Veel ouders wilden betalen via Payconiq => rekening mee houden voor toekomstige activiteiten 
(Nathalie kijkt na) 

• Schoolfeest: 
- Inhuldiging nieuwbouw kleuterschool wordt gecombineerd met schoolfeest 

- Volgende week nog eens samenzitten (samen met Meester Mathias) 

- Brieven deze week verdelen, allergenenlijst is nog wel niet binnen 

• Receptie 6e leerjaar: 
- Juf Sofie heeft lijst gestuurd wat er nodig is 

- Overschot schoolfeest is basis, afhankelijk hiervan aanvullen 

- Di 28/06 ’s avonds 

- Gaan helpen: Lesley, Wendy, Vanessa, Christof, Gijs, Nele 

1



• Nabepsreking zwerfvuilactie: 
- Geen groot succes 

- Alles is wel opgeruimd geraakt 

- Volgende keer flexibeler zijn: niet afspreken op school, spullen rondbrengen, etc. 

- Volgende data: 10/7, 24/9 en 20/11 

• Werkgroep Communicatie: 
- Niet meer samengezeten 

- Gezien Pieter de ouderraad verlaat, ook geen nieuwsbrief meer dit schooljaar. 

- Flyer/brief voorstelling ouderraad kunnen we hergebruiken van vorig jaar 

- Volgende ouderraad navraag doen bij leden om werkgroep communicatie te vervoegen 

- Pieter wilt verdeling boekjes nog wel doen. 

• Werkgroep veiligheid 
- Vraag van oudercomité Octopus of we nog meer nieuws hadden mbt verkeersproblematiek. 

- Werken Albertstraat en Liersesteenweg nog in voorjaar? Geen nieuws. Staat zelfs niet meer op 
op planning. 

- We gaan oudercomité Octopus vanaf volgend schooljaar betrekken mbt verkeersproblematiek 

• Extra: 
- Ontbijtmanden: 2800 euro winst (kosten waren lager) 

- Teambuilding 

• 10 juni 

• Zijn met 20 man 

• Daarna eten in Oude Burgemeester 

• Christof stuurt specifieke info nog door 

2. Activiteiten volgend jaar 

• Infomoment nieuw schooljaar: maandag 29 augustus, 17u30 tot 19u00 

- Standje van ouderraad 

• Flyer uitdelen zoals die van begin dit schooljaar 

- Ook op mosselsouper uitdelen 

- Datum eerste ouderraad vermelden: woensdag 5 oktober - 20u30 

• 1 september 

- Standje met koffie 
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- 4 om aan standje te staan (2 aan KS en 2 aan LS): Nele, Nathalie, Karel en Wendy (Gijs komt 
standje opzetten) 

• Mosselsouper 

- Terug werkgroep inrichten: Vanessa, Gijs, Nathalie en Christof 

- Zaterdag 17 september 

- 20 personen nodig om te helpen  

• Schoolfuif: 

- 28 januari 2023 

- Vernieuwd oudercomité Octopus vraagt meer betrokkenheid 

- Ook vraag om samenwerking buiten de schoolfuif 

• Zeker open voor evenementen die buiten de school plaatsvinden 

Punten van de school 
- Schoolreis Bokrijk met reisbussen 

- Vraagje mbt leesbeleid: 

- Vanuit ouderraad project starten om jaarlijks prentenboek en leesboek te voorzien aan leerlingen 
1e en 2e leerjaar? 

- Indien ouderraad het initiatief mee wil trekken, informeert Meester Mathias eens bij 
boekenhandels (Pardoes, etc.) 
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