
Verslag algemene ouderraad

Datum: 18/01/2023

Aanwezig: Nathalie, Christof, Thomas, Perla, Griet, Nele, Els, Meester Mathias, Juf Marianne, Wendy,
Lesley, Gijs, Sophie

Verontschuldigd: Evelyn, Michael, Vanessa

Verslag: Karel Geerts

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

Agendapunten van de ouderraad

1. Vorige verslag: geen opmerkingen

2. Sarah Lauwers trekt zich voorlopig terug uit de ouderraad

3. Terugblik driekoningen

● 9 toeren
● Melding dat sommige huizen zijn niet aangedaan
● 2604,84 EUR winst
● Redelijke opbrengst gezien de beperkte opkomst en minder aantal toeren
● Teleurstelling mbt ronselen van medewerkers (geen reactie op vraag om deel te nemen)
● Dankzij deelname van oud-ouderraadsleden en leerkrachten was het nog werkbaar

4. Deelname evenementen

● We zijn met weinig en willen (te) veel doen
● Nele en Thomas gaan webinar volgen mbt ledenwerving
● Activiteiten en evenementen van de ouderraad tegen het licht houden
● Ouders bij elkaar brengen is belangrijk
● Mosselsouper vervangen door cafe op vrijdag na school? Kanttekening: (verplichte)

deelname van leerkrachten is moeilijker in dit geval
● Inzetten op kijkmoment in augustus (grotere visibiliteit). Iets groter event ter vervanging

van mosselsouper (bijv. met hamburgers en hotdogs).

5. Werkgroep diversiteit

● Meer diversiteit in de ouderraad
● In events meer aanbieden gericht naar andere culturen
● Geen extra activiteit, maar integreren in bestaande activiteit
● Bijv. tijdens schoolfeest als thema: “reis rond de wereld”
● Verder bespreken in werkgroep
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6. Parents’ Night Out

● Affiches en kaarten zijn verdeeld
● Aankoop drank is duur
● Werklijst beschikbaar

○ Kassa (23u - 01u): Els
○ Opruim: Gijs, Thomas, Wendy, Lesley,...
○ Verder nog open plaatsjes voor afruimen, afwassen: Els, Griet, Nele en Wendy zijn

kandidaat

7. Bedeling gemeentelijk drukwerk

● Weekend 25 augustus 2023 en weekend 28 december 2023

8. Vraag gemeente voor deelname gemeentelijk event

● Buitenspeeldag doen we al
● Staat nog open: opening toeristisch seizoen, Kadodderloop, Feest van Vlaanderen
● Indien deelname graag shift tijdens event

9. Vooruitblik ontbijtmanden

● Zaterdag 19 maart 2023
● Inschrijvingen beginnen binnen te komen
● Enkel hulp nodig van leerkrachten op zondag, zaterdag mag ook

10.Opvang nabewaking

● Probleem om te organiseren
● School organiseert dit op basis van vrijwilligers, wordt gesubsidieerd door gemeente
● School wilt dit op een kwalitatieve manier aanpakken
● Navraag doen bij gemeente en Octopusschool mbt deze problematiek

11. WG Veiligheid en verkeer

● Geen nieuws
● Afsluiting fluoactie (17/2): fuif (tijdens carnaval)
● Gijs zorgt voor materiaal
● Toer lagere school door nieuwe wijk
● Controle door politie op foutparkeerders nav klachten door buurtbewoners
● Hartjesactie (foutparkeren)

12.WG Communicatie

● Parents’ Night Out: affiches en kaarten, infozuilen gemeente, FB, Instagram, Gimme,
WhatsApp groepen

● Ontbijtmanden: op website school gezet
● Activiteitenpagina aangepast
● Eerste bijeenkomst werkgroep is gepland op 09/02
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13.Varia

● Teambuilding
○ april/mei
○ suggesties welkom

Volgende ouderraden:

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

Eerstvolgende ouderraad op maandag 13 februari 2023,
20u30
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