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

Agendapunten van de ouderraad

1. Nabespreking kinderfuif

● Alles goed verlopen
● Drankstandje voor wachtende ouders was OK
● Op bepaald moment even te weinig/geen toezicht aan de WC’s
● DJ was OK, maar volgend jaar toch een lijstje met verzoeknummers laten maken door

kinderen
● Opruim achteraf: meer mensen nodig volgend jaar
● CM vermelden in nieuwsbrief of Gimme fotoalbum om te bedanken voor het uitlenen van

de hoofdtelefoons

2. Nabespreking Jules De Strooper koekjesactie

● 700 dozen verkocht
● Indien nieuwe editie 2023: ouders +/- midden november informeren over geschatte

leveringsdatum
● Deze actie volgend jaar niet als vervanging van het mosselsouper beschouwen
● Bekijken wat effect koekjesactie heeft op wafelverkoop school

3. Nabespreking oudercontact kleuters

● Veel ouders langs standje ouderraad geweest
● Goede zichtbaarheid ouderraad
● Redelijk bedrag aan vrije giften ontvangen
● Drankstandje ook zetten tijdens ouderraad lagere school (Nele, Griet, Thomas)

4. Nabespreking Shoe-Box actie

● Groot succes, veel meer ingezameld dan verwacht
● +/- 155 dozen afgeleverd bij Foodsavers Mechelen
● Veel positieve reacties (zowel op de actie zelf, als activiteiten om kinderen te betrekken)
● Indien herhaald in 2023: paar aandachtspuntjes om alles vlotter te laten verlopen
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5. Nabespreking Sinterklaasfeest

● Idee van opdracht van de Sint per klas was heel leuk
● Aandachtspuntjes volgend jaar:

○ Refter weer op orde zetten
○ Beter afspreken wat wel en niet uit de klassen gehaald mag worden
○ Ander strooisnoep voorzien voor de kleuters
○ Aandacht qua snoep voor kinderen met allergieën, lactose-intolerantie, …

6. Driekoningen

● Brief wordt meegegeven om zangers te vinden
● Aankondiging actie op Facebook, gemeentelijke infoschermen, affiches bij verschillende

horecazaken en winkels
● Lijst met ouderraadsleden aan Wendy bezorgen voor communicatie

7. Ontbijtmanden

● Flyer Driekoningen heeft op achterzijde reclame voor ontbijtmanden actie
● Link op schoolwebsite nog aan te passen
● Bestelformulier is OK
● Idem als in 2022: gewone en gezonde mand, kindermand, cava & pannenkoeken
● Vraag naar compensatie voor leerkrachten die met privé-wagen de leveringen doen

8. Parents’ Night Out

● Sponsoring voorzien
● Kaarten worden 1ste schoolweek in januari meegegeven
● Samenwerking met Octopus verloopt goed

9. Verkeer & Veiligheid

● Butleractie gedaan, volgend jaar reminder uitsturen dag voordien want veel ouders vallen
uit de lucht (ondanks communicatie op Gimme)

● Fluo-actie gestart na herfstvakantie
○ Idee voor afsluiter nog bedenken (idem 2022?: feestje op speelplaats)

● Problematiek foutparkeerders werd op gemeenteraad besproken
○ Gemeente zal politie vragen om vaststellingen te doen

● Samenwerking met Octopus:
○ Nagaan of actie “autovrije straten” gedaan kan worden in de lente

10.Nieuwe activiteit

● In januari samenzitten om te brainstormen
● Herhaling sneukeltocht, quiz, ....
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11. Acties op vraag van de gemeente

● Flyeren: 2x (lichtfeesten en SKWinkel magazine)
● Intekenen op deelname aan flyeren volgend kalenderjaar
● Intekenen op deelname aan activiteiten volgend kalenderjaar: buitenspeeldag (19/4)

12.Varia

● Vraag ivm communicatie verlofdagen volgend schooljaar:
○ Wordt steeds gedaan op het einde van het schooljaar
○ Kalender staat op de schoolwebsite

13. Punten van de school

● Meester Mathias afwezig tot na Kerstvakantie, juf Kelly neemt taken over
● Alle vervangingen van leerkrachten zijn nu in orde
● Nog geen structurele oplossing gevonden voor de nabewaking
● Juf Kelly zal een eindejaarsoverzicht maken met foto’s van de verschillende activiteiten
● Vraag van school om agenda van de ouderraad ook op voorhand aan directie en

deelnemende leerkracht te bezorgen
● Vraag van de school om ouderraad om 20u te laten beginnen. Dit lukt echter niet voor

Nathalie (voorzitster) waardoor 20u30 als startuur blijft.

Volgende ouderraden:

woensdag 18 januari 2023, maandag 13  februari 2023, woensdag 15 maart 2023, dinsdag 18 april
2023, donderdag 4 mei 2023 en maandag 12  juni 2023

Eerstvolgende ouderraad op woensdag 18 januari 2023,
20u30
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