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Agendapunten van de ouderraad 

1. Werkgroep “Take away” 
• 2750€ winst. 
• De vraag is gesteld of het niet kan om eens een activiteit op vrijdag te doen 

i.p.v. zaterdag. Dit kan zeker, maar dan moet je vaak op vrijdagnamiddag al 
alles klaar zetten. 

2. Werkgroep Sint 
• Alles goed verlopen. 
• Matthias bedankt de ouderraad dat de kinderen de sint toch nog hebben 

kunnen zien in deze moeilijke tijd. 

3. Kerstbomenverkoop 
• Geen groot succes. 
• 8 kerstbomen verkocht. 

4. Werkgroep “3 koningen” 
• Brainstormsessie is gebeurd. Er zal een filmpje gemaakt worden. 
• Flyers worden ten laatste op 5 januari gebust. 
• Mensen van de werkgroep hebben elk een filmpje gemaakt. De filmpjes voor 

de leerkrachten zijn in de maak. 
• Warme oproep naar iedereen om nog filmpjes op te sturen. 
• Het verdelen van de briefjes kan door iedereen van de ouderraad gebeuren 

die zich kan vrijmaken. 
• De filmpjes zullen ook op sociale media geplaatst worden. 
• Op de flyer wordt er ook gedacht aan de mensen die geen toegang tot 

internet hebben. 
• Op de flyer wordt er slechts één QR-code geplaatst met link naar de website. 

5. Werkgroep “Wandeling” 
• Er is een winterwandeling uitgewerkt in het kerstthema. 
• Er wordt een flyer gemaakt, een briefje op Gimme en voor in de boekentas. 
• Het is een gezinswandeling waarop foto’s moeten gezocht worden, en 

opdrachten uitgevoerd worden. 
• Van begin kerstvakantie tot een week na de kerstvakantie. 
• Er zou een keuze zijn tussen 2, 4 en 6 km. 
• Vraag: Komt er op de flyer van de wandeling een link naar de ontbijtmanden? 

Neen. Dit moet op de flyer van de 3-koningen komen. 
• Indien de flyers mee moeten kunnen met de boekentas moeten ze morgen al 

meegegeven worden. 

6. Werkgroep “Veiligheid” 
• Verlaten van de school ’s avonds: kunnen de fietsers niet naar buiten voor de 

voetgangers? Het probleem is dat niet alle fietsers even snel zijn om buiten 
te komen. 



• De werkgroep gaat een communicatie doen naar de ouders over veilig 
parkeren. Meningen van de leerlingen kunnen hierbij gebruikt worden. 

• Het bord “parkeren voor leerkrachten” is door de gemeente weggehaald. Het 
feit dat mensen daar parkeren creëert soms gevaarlijke situaties. 

• De kiss ’n ride wordt soms al heel vroeg gebruikt. 
• Fluoactie: er wordt nagedacht hoe men iets Coronaproof kan doen. 
• Er is een voorstel door de gemeente gemaakt om het kruispunt van de 

Liersesteenweg in het voorjaar aan te passen. “Wegen en verkeer” moet nog 
een ontwerp maken. 

7. Werkgroep “ontbijtmanden” 
• Zelfde concept als de voorbije jaren met dezelfde leveranciers. 
• Toestemming moet nog gevraagd worden bij de gemeente. 
• Mocht iemand nog sponsoring hebben voor gadget, speculaas, chocolade, 

… is zeker welkom. 
• Idee om de ontbijtmanden milieuvriendelijk rond te brengen met fietskar of 

bakfiets. Sanne zou navragen of het ook zou kunnen met paard en kar. 

8. Bedeling boekjes gemeente 
• Vraag om enkele foto’s te nemen en naar Vanessa door te sturen tijdens de 

bedeling. 
• Een ander idee is om zich in te schrijven voor de zwerfvuilactie. Dit wordt ook 

al gedaan door de school met de kinderen. Als ouderraad kunnen we ons 
daarvoor inschrijven, en dan moeten we minstens 3 maal per jaar een buurt 
opruimen. Vanessa stuurt de informatie door. 

Punten van de school 

• De school zal in 2021 een uitbreiding doen van de Chromebooks. 
• Voor de nieuwbouw kan er terug ingetekend worden. 
• Van de instapklas tot het zesde leerjaar zullen er eindcontacten georganiseerd 

worden. Dit zou twee keer per jaar georganiseerd worden. Dit is ten goede van het 
zelfbeeld van de kinderen. 

• De leerlingenraad is twee weken geleden doorgegaan. De volgende is in januari. 

Rondvraag 

• Niets 

Volgende ouderraad : 27 januari 2021 om 20u30


