
Verslag algemene ouderraad 

Datum: 29/03/2022 

Aanwezig: Nathalie, Christof, Nele, Thomas, Karel, Vanessa, Gijs, Wim, Guy, Pieter, Annelies, Katrien, 
Michael, Perla, Wendy, Sophie, juf Inge, meester Mathias 

Verontschuldigd: Sandra, Henk, Griet, Lesley en Evelyn 

Verslag: Karel Geerts 

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

Agendapunten van de ouderraad 

1. Overlopen werkgroepen 

• Ontbijtmanden 
- Bestellingen zelfde niveau 2 jaar geleden 

- 55 gezonde manden 

- Ging vlot 

- Positieve reacties 

- Verwachting opbrengsten: zelfde niveau 2 jaar geleden 

• Schoolfeest 
- Take away 

• de Catering Company => gratis koelwagen + meer keuze 

• 2 afhaalmomenten: tussen 12u - 13u en 16u -18u op kleuterspeelplaats 

• Volwassenen: 12 euro 

- Zomerbar met live muziek 

• Optredens en DJ 

• Springkastelen 

• Schminkstand 

• Knutselactiviteiten 

• Snacks: frietjes, curryworsten, kaaskroketten, enz. 

• Buitenspeeldag 
- Datum: 20/04 - 14u (13u30 aanwezig) 

- Achter gemeentehuis aan speeltuin  

- T-shirts ouderraad aantrekken 
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- 5 personen 

• Bezoek ouderraad sport -en bosklassen 
- Bosklassen is maar 1 dag 

- Geen casinoavond 

- Momenteel niet opportuun 

• Sneukeltocht 
- Datum: 30 april - Vrije start tussen 13u en 15u 

- Vertrek kleuterspeelplaats 

- Eerste stop bij Perla voor ijsje 

- 2e stop: militair bosje => spelletje, fruit, drank 

- 3e stop: nieuwe wijk => koek, chips 

- Prijsvraag: 3 eersten krijgen een prijs 

- Rondvraag spelmateriaal 

- Ideeën voor navigatie en opdrachten 

• Werkgroep Communicatie 
- Vergadering vorige week uitgesteld 

- Feedback nieuwsbrief  

• Korter maken 

• Op papier? 

• Op website publiceren 

• Schoolfuif 
- Vraag vanuit Octopus of we schoolfuif alsnog willen doen dit schooljaar? 

- Beter meteen plannen voor volgend schooljaar (januari) 

• Kinderfuif 
- Beoogde datum van 22 april is te kort dag 

- Nieuw voorstel datum: 13 of 20 mei 

- Openluchtfuif 

• Veiligheid en verkeer 
- Contact met Octopus 

- Volgende vergadering uitnodigen 

- Verkeerbrigadiers 

• Extra 
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- Zwerfvuilactie 2022 

• 4 acties 

• Blok ietsje kleiner: Walemstraat niet meer 

• Prijs per meter iets minder 

• Participatie ouders buiten de ouderraad? 

• Eerste datum: 14 mei 2022 

• Google form uitsturen (via nieuwsbrief school) 

• Meester Mathias maakt alvast reclame 

- Inhuldiging nieuwe kleuterklassen? 

- Feedback schaatsen 2de graad: 

• Commotie omdat kinderen (3e en 4e leerjaar) op grond zaten in de bus 

• Lijnbussen bij hogere leerjaren 

• Foutieve communicatie 

- Teambuilding: 

• VR-spellen in Antwerpen 

• Op zaterdag? 

• Christof maakt Doodle 

Punten van de school 
- Bezoek aan nieuwbouw kleuterschool 

- Veel wissels leerkrachten vanwege afwezigheden. School doet er alles aan om school draaiende te 
houden. 

- 6e leerjaar is verhuisd 

- Kleine verbouwingen instapklas (deur) 

Volgende ouderraden: woensdag 27/04/2022 en woensdag 01/06/2022 

Eerstvolgende ouderraad op woensdag 27 april 2022
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