
Verslag algemene ouderraad 

Datum: 27/09/2021 

Aanwezig: Nathalie, Christof, Nele, Thomas, Michael, juf Elke, meester Mathias, Pieter, Karel, Gijs, 
Katrien, Lesley, Evelyn, Perla 

Verontschuldigd: Sophie Ballon, Sandra, Henk, Guy, Griet Nagels 

Verslag: Karel Geerts 

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

Agendapunten van de ouderraad 

1. Voorstellingsronde 

2. Overlopen werkgroepen 

• Kinderfuif: 
- In normale omstandigheden zou dit in de maand november zijn. 

- 1e, 2e en 3e leerjaar 

- Klasgroepen mogen momenteel niet gemengd worden vanwege geldende Coronamaatregelen. 

- Binnen is momenteel niet haalbaar, openlucht wel (bijv. met februari/Carnaval). 

- In combinatie ouderraadfuif? Kan wel binnen omdat het buiten de school valt. 

- We organiseren dit toch als afzonderlijk event. Datum: 22 april of 29 April 2022 

- Wie neemt deel: Nathalie, Christof, Michael, Lesley 

• Sinterklaas: 
- Hopelijk terug iets meer mogelijk dan vorige editie. 

- Datum: 3 december 2021 

- Wie neemt deel: Nathalie, Christof, Nathalie, Gijs, Lesley, Evelyn, Pieter, Sophie Ballon, Griet 
Nagels 

• Driekoningen 
- Datum: 6 januari 2022 

- Wie neemt deel: Nele, Pieter, Katrien, Lesley, Wendy, Evelyn 

• Schoolfuif:  
- Terug samen met Octopus? Vanessa had reeds contact opgenomen, maar nog geen reactie 

gehad. 

- Hannah en Rani (Octopus) contacteren. 

- Datum: 29 januari 2022 
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- Wie neemt deel: Nathalie, Christof, Michael, Pieter, Gijs, Sophie Ballon 

• Ontbijtmanden 
- Datum: 13 maart 2022 

- Wie: Vanessa, Thomas, Michael, Pieter, Wendy, Perla, Griet 

• Schoolfeest: 
- Datum: 25 juni 2022 

- Wie: Nathalie, Christof, Thomas, Michael, Karel, Pieter, Vanessa, Gijs, Lesley, Wim 

• Receptie 6e leerjaar: 
- Einde schooljaar 

- Datum nog te bepalen 

• Werkgroep Veiligheid: 
- Thomas, Wim, Karel 

• Werkgroep Communicatie: 
- Pieter, Karel. Vanessa, Heidi?, Griet? 

• Extra activiteiten/werkgroepen: 
- Winterwandeling (of Halloweenwandeling?) 

• Nu misschien met drankstand. 

• In combinatie met Warmste Week? 

• Wie: Nele, Katrien, Wendy, Gijs 

- Diversiteit 

• In combinatie met ouderpraatcafé? 

• Wie: Nele, Michael, Thomas 

- Teambuilding 

- Drankstand school 1e trimester tijdens oudercontact (onder voorbehoud): 

• Kleuters => 30 november 

• Lager school => 21 december 

- Opening nieuwe klassen kleuterschool => groot event later op het schooljaar (bij goed weer) 

- Sportklassen (zeeklassen): 

• 2 tot 6 mei 

• Een aantal ouders van de ouderraad (niet van kinderen die deelnemen) gaan 1 dag. 

• Casino avond, fuif, ijsjes,… 
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3. Nabespreking Take-away 

• Geslaagd, iets nieuws. 

• 100 gezinnen 

• Beste timing is oktober. 

4. Bedeling uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 

• Nog enkele blokken vrij, Nathalie en Evelyn zijn nog kandidaat. 

• Kan komende donderdag opgehaald worden bij Pieter. 

• Pieter stuurt lijst nog door. 

5. Trooper 

• Thomas neemt over van Vanessa. 

• Jules Destrooper actie: 

• We houden het binnen de ouderraad, anders komt het in de conflict met de wafelverkoop van de 
school. 

6. Zwerfvuilactie 

• Nele en Thomas 

• 1e actie: goede opkomst 

• 2e actie: wat minder 

• 3e actie: geen opkomst 

• 4e actie: eind oktober / begin november 

• Opbrengst relatief weinig tov bedeling drukwerk gemeente. 

7. Schoolraad 
- Schoolmateriaal duurzaamheid:  

- Begin schooljaar nieuw schoolmateriaal 

- Budget voorzien door school 

- Eerlijk tov kinderen die goed voor hun materiaal zorgen? 

- Schoolgaan is in principe kosteloos. Gaan ouders bij de keuze voor nieuw materiaal dit al dan 
niet weigeren? 

- Zelfde vraag voor T-shirt school 

8. Licht 2021 
- Ter vervanging van Lichtstoet 

- Nog niet duidelijk vanuit de gemeente wat dit precies inhoudt 

- Oproep verenigingen om mee te denken en initiatief te nemen per kern. 

- Elzestraat: 11 december - Slotevent: 26 december 

- We gaan zelfs niets organiseren, maar eentje gaan drinken in de Hogerop Winterbar 
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Punten van de school 
- Bouw gaat goed vooruit. November blijft haalbaar. Komende weken chape en vloeren. 

- In het 1e en 5e leerjaar een aantal COVID-19 besmettingen bij kinderen, 

- Wintercafé school terug vanaf volgend schooljaar 

- Facebook posts worden nog steeds gedaan door juf Nele/juf Diandra 

- Idee activiteit Warmste Week bijv. Kerstmarkt (eventueel ism ouderraad) 

Volgende ouderraden: Dinsdag 26/10/2021, woensdag 15/12/2021, donderdag 20/01/2022, maandag 
21/02/2022, dinsdag 29/03/2022, woensdag 27/04/2022 en woensdag 01/07/2022 

Eerstvolgende ouderraad op dinsdag 26 oktober 2021
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