
Verslag algemene ouderraad 

Datum: 21/02/2022 

Aanwezig: Nathalie en Christof, Thomas, Nele, Griet, Katrien en Wim, Lesley, Perla, Pieter, Sandra en 
Henk, Sophie, Vanessa en Gijs, Wendy, meester Mathias, juf Kelly  

Verontschuldigd: Karel, Evelyn, Guy, Michael  

Verslag: Pieter Florentie 

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

Agendapunten van de ouderraad 

1. Overlopen werkgroepen 

• Ontbijtmanden 
- Momenteel teller op 75 inschrijvingen, samen goed voor 108 kinderen, 151 volwassenen gewoon 

en 43 volwassenen gezonde 

• Schoolfeest: 
- Alternatief schoolfeest: zomerbar (25 juni, namiddag, uren nog te bepalen) 

- Ter plaatse kan je frietjes kopen 

- Takeaway erbij: aan het kijken richting verschillende soorten spaghetti 

- Tent op lagere school, spelletjes bij kleuterschool (springkastelen, grimme, …) 

• Werkgroep Veiligheid: 
- 25 feb: afsluiten fluo-actie met deejay-gebeuren. Donderdag activiteit met kleuters van derde 

kleuterklas omdat die er donderdag niet zijn. Alles is hiervoor geregeld 

- Octopus nog contacteren 

• Werkgroep Communicatie: 
- Eerste nieuwsbrief is klaar. Wordt doorgemaild aan alle leden ouderraad. Finale versie 

donderdagavond bij Mathias. Die stuurt hem vrijdag uit. 

- Weet iemand hoe oud de ouderraad is? Mathias informeert bij juf Anita. 

- Christof heeft ledenlijst en mailt die door 

- Google Drive aangemaakt om documenten te verzamelen en beschikbaar te houden voor 
mensen na ons. Heb je activiteit georganiseerd? Bezorg dan de interessante documenten aan 
Karel om te bewaren voor de toekomst. 

- Enkele huisstijlrichtlijnen en vaste footer voor affiches en folders. Wordt aan iedereen bezorgd. 
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2. Allerlei 

• Extra activiteiten 
- Voorstel: sneukeltocht op zaterdag 30 april.  

• wandeling van 6 à 8 km in omgeving van de school 

• onderweg enkele activiteiten 

• start en finish op school, waar kleine drank- en eetstand is 

• vraag Mathias: wat wordt er verwacht van de leerkrachten? => mee wandelen :-) 

• 15-tal medewerkers van ouderraad nodig 

- Idee van grote picknick voor eventueel in september 

• Helpen buitenspeeldag gemeente: 
- Griet, Lesley, Nele, Wendy en Katrien. Sophie kan ook en vervangt mogelijk Katrien. 

- Woensdag 20 april, van 13.30 tot 17.30 uur (half uur vooraf aanwezig) 

- T-shirts ouderraad aandoen 

- Levert ons 250 euro op 

• Proclamatie 6e leerjaar: 

- Tent zal ook gezet worden voor proclamatie zesde leerjaar 

• Teambuilding
- Etentje 

- Doodle opmaken om datum te zoeken 

Punten van de school 

• Bosklassen: 
- Normaal na krokusvakantie. Enkele weken geleden nog geen zekerheid over coronaregels toen. 

Voor zekerheid uitgesteld. Nieuwe datum: week van 25 april 

• Nieuwe klassen: 
- Alle klassen zijn verhuisd 

- In krokus- (of paas)vakantie: containers kleuterschool weghalen en oprit aanleggen  

- Rechts naast nieuwbouw kleuterschool komt een groot afdak (1,5 meter diep) voor fietsen van 
leerlingen en fietsen van school zelf.  

• 29 maart oudercontact lagere school 
- Mag er dan een drankstandje van de ouderraad op de speelplaats? 

- Mathias vraagt na bij de preventiedienst 
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Volgende ouderraad fysiek samen? We komen weer samen zodra de personeelsvergadering weer fysiek 
mag plaatsvinden.

Volgende ouderraden: 29/03/2022, woensdag 27/04/2022 en woensdag 01/06/2022 

Eerstvolgende ouderraad op dinsdag 29 maart 2022

3


