
Verslag algemene ouderraad 

Datum: 20/01/2022 

Aanwezig: Nathalie, Nele, Thomas, Karel, Vanessa, Gijs, Wim, Guy, Pieter, Michael, Griet, Lesley, 
Wendy, juf Sophie, meester Mathias 

Verontschuldigd: Sandra, Henk en Christof 

Verslag: Karel Geerts  

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

Agendapunten van de ouderraad 

1. Overlopen werkgroepen 

• Ontbijtmanden 
- Zelf werkwijze vorig jaar in grote lijnen. 

- Communicatie: FaceBook, enz. 

- 11 maart deadline inschrijven (digitaal + papier). 

- Gezonde ontbijtmand (bio haver cup, smoothie, eitje, potje pindakaas, Alpro soja, thee, volkoren 
pistolet). 

- Prijs ontbijtmanden volwassenen 1 euro duurder. 

- Juf Sophie (als preventieadvisieur) wijst erop dat de ontbijtmanden allergenen informatie moet 
bevatten (wettelijk verplicht). Juf Sophie bezorgt documentje aan Vanessa. 

• Werkgroep Veiligheid: 
- Zoektocht afsluiter fluo-actie 

- Terug DJ op speelplaats als optie. 

- 1 februari komt werkgroep samen. Beslissing wordt dan genomen. 

- Nathalie heeft contactgegevens van ouderraadsleden bij Octopus die bezig zijn met veiligheid. 

• Werkgroep Communicatie: 
- Eigen Facebook pagina? Niet opportuun gezien die van de school een groter bereik heeft. 

- Google Drive om draaiboeken en allerhande informatie op te verzamelen. 

- Nieuwsbrief (4x per jaar) op papier en digitaal. 

- Groepsfoto via Teams. 

- Pers meer contacteren. 

- Trooper meer onder de aandacht brengen. 
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• Extra: 
- Bosklassen 

• Gaat dit door? 

• Volgende week wordt beslissing genomen. 

• Tem Krokus mag het sowieso niet. 

- Gemeentelijk drukwerk 

• 3 & 4 december extra ronde. 

- Extra activiteit nu er niet veel kan doorgaan? 

• Geen geld vragen, maar iets sociaal organiseren (wandeling, fietstocht, drankstand,…). 

• Datum: april? Zien dat we niet in conflict geraken met communies. 

• Buitenspeeldag-like 

• Werkgroep Winterwandeling buigt er zich verder over. Alle input is welkom. 

Punten van de school 
- Kleuterklassen zijn verhuist. 

- Volgende week plaatsing Digiborden oude klassen + schilderen. 

- Oprit wordt opnieuw aangelegd. 

- Container wordt binnenkort opgehaald. 

Volgende ouderraden: dinsdag 29/03/2022, woensdag 27/04/2022 en woensdag 01/07/2022 

Eerstvolgende ouderraad op maandag 21 februari 2022
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