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Agendapunten van de ouderraad

1. Nieuw lid: Sandra (mama Jasper)

2. Terugblik Parents’ Night Out

● Inschatting: goede opkomst - positief.
● Indruk dat het enkel voor ouders van de school is. Volgende keer extra vermelding dat

iedereen welkom is.
● Geen leerkrachten van Octopusschool.

3. Bedeling gemeentelijke infobrochures

● Bedeling vorig weekend was kort dag, maar het is gelukt.
● 25 augustus / 28 december volgende bedeling.

4. WG Ontbijtmanden

● Voorlopig aantal bestellingen: 63 kinderen, 110 volwassenen en 21 gezonde.
● Vorig jaar meer inschrijvingen, maar grote bulk aan inschrijvingen moet waarschijnlijk nog

komen.
● Nog extra promotie maken via allerlei kanalen.
● Beperkt meetbare respons op promo tijdens driekoningen zingen.

5. Zwerfvuilactie

● Volgende actie in weekend van 11 maart 2023.
● Communicatie wordt nog verstuurd.

6. Oudercontact dinsdag 28 maart (LS)

● We zetten een standje van de ouderraad.
● Els, Perla, Nele, Lesley bemannen het standje.
● Tentje niet nodig, afdak speelplaats is voldoende.
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7. WG Schoolfeest

● Vergadering vorige week is niet doorgegaan.
● Albertstraat zal verkeersvrij zijn.
● Het thema is muziek.
● Terug optredens kinderen, maar niet allemaal in de klassieke vorm (o.a. flashmobs)
● Bedoeling is circulatie over heel de school => wordt aan gewerkt.
● Frietkraam
● Randanimatie: springkastelen, schminken, knutselstandjes, optredens artiesten,...
● Vraag of er iemand aan een photo booth kan geraken aan een schappelijke prijs.
● Podium

○ Naar alle waarschijnlijkheid op Kiss & Ride
○ Tijdig reserveren want Wavoc heeft dezelfde dag schoolfeest

8. WG Nieuwe activiteit

● Op korte termijn: wandeltocht midden juni.
● Organisatie: Sophie B, Thomas, Karel
● Helpers: Nele, Nathalie, Els, Wendy, Lesley, Perla
● Zo groot of zo klein als we willen

● Lange termijn (2024): Quiz
● Locatie: Parochiehuis is te duur om er voldoende winst aan over te houden. Uitwijken

naar RBE of Loerenboske.
● Wel wat werk.
● Vrijwilligers: Lesley (jury)
● Er wordt geen hulp van leerkrachten verwacht,
● Idee: ploegen spelen voor een bepaalde juf/meester of een project => prijzengeld

9. WG Communicatie

● WhatsApp groep helpende handen
● Filmpje maken voorstelling ouderraad: activiteiten, werkgroepen, leden ipv Nieuwsbrief
● Herkenbaarheid: fluohesje - polo’s (ook voor leerkrachten)

10.WG Veiligheid

● Deze week afsluit fluo-actie. Na carnavalsoptocht muziek en dansen.
● Terug data prikken om samen iets met Octopusschool te organiseren rond mobiliteit.
● Idee Juf Katrien om eerste groep kinderen begeleid te verzamelen aan pad bosje aan de

overkant van de school en zodoende drukte aan de schoolpoort te vermijden. Nog verder
te bespreken.

● Drukte rond school: tijdelijke schoolstraat aanvragen bij gemeente.
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11. Terugkoppeling schoolraad

● Inzet leerkrachten.
● Telling leerlingen.
● Structurele werken school: afdak kleuters, muur in klas Juf Marianne is weg.
● Middelen digitale sprong opgebruikt aan programmeermateriaal.
● Bosklassen, etc.: dit jaar niets. Volgend jaar de 3 graden.

12.School

● Werklijst ontbijtmanden is doorgegeven.
● Infodag school

■ Goede opkomst
■ Positief onthaalt
■ 44/45 boekjes weg
■ Samen met reeds ingeschreven broertjes/zusjes ziet het er goed uit

13.Varia

● Vogelnest opruimen
○ vrijdag 17/02 na de stoet
○ vrijwilligers: Nathalie, Thomas, Nele, Wendy

Volgende ouderraden:

woensdag 15 maart 2023, dinsdag 18 april 2023, donderdag 4 mei 2023 en maandag 12  juni 2023

Eerstvolgende ouderraad op woensdag 15 maart 2023,
20u45
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