
Verslag algemene ouderraad

Datum: 07/11/2022

Aanwezig: Nathalie, Christof, Wendy, Lesley, Nele, Sophie B., Thomas, Vanessa, Perla, meester
Mathias, juf Marianne

Verontschuldigd: Guy, Sarah, Griet, Gijs, Evelyn, Els

Verslag: Karel Geerts

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

Agendapunten van de ouderraad

1. Jules Destrooper koekjes

● 700 dozen verkocht
○ Meer dan wafeltjesverkoop school
○ Trooper heeft Thomas gecontacteerd nav persbericht

● 3110 EUR winst
● Verdeling moet nog wel gebeuren

2. Vooruitblik kinderfuif

● Datum: 18/11/2022
○ KS: 13u30
○ LS (1-3): 16u30
○ LS (4-6): 18u30 - 20u00

● Vraag voor “buitenwipper”
○ Sander (zoon Vanessa) is vrijwilliger

● Gijs zorgt voor kaartjes/bandjes
● Brief opstellen mbt bestellen kaartjes, vervolgens afdrukken
● Volgend jaar “Dresscode” => Touch of…
● Nog hoofdtelefoons voorzien => bevragen bij Heidi, anders die van de school gebruiken
● Refter wordt op donderdag leeggemaakt door leerkrachten. Tent op vrijdag na school

zetten.
● Bodega vanaf 16u30

3. Vooruitblik Sint

● Datum: 6/11
● Papa meester Mathias als Sint
● Zwarte Piet:

○ Voorlopig 1 kandidaat: Jeroen (RB)
○ Dinsdag is een moeilijke dag

● Challenge ipv goochelaar:
○ 2 weken op voorhand doorgeven
○ Bijv.: liedje maken, versje, dansje, menselijke piramide,...
○ Nog te concretiseren
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● Indelen in groepen
● Juffen dienen nog tekstjes door te geven voor Sint
● Klassen “overhoop” zetten: OK, maar alle materiaal in klas houden en niet op de

borden schrijven.

4. Driekoningen

● Werkgroep zit samen volgende week
● Payconiq zal grote hulp zijn
● Oud-ouderraadsleden contacteren

○ Karel zoekt naar lijst in het archief
● Toer in Mechelen: heeft dat zin?
● Promotie via affiche, Gimme en Facebookpagina van school

○ Karel past affiche van enkele jaren geleden aan

5. Parents’ Night Out

● Morgen vergadering met oudercomité Octopus school
● Maar 1 persoon bij Octopus die zich kan engageren hiervoor

○ Meewerken in de werkgroep zag men niet zitten

6. Zwerfvuilactie

● 19/11 - 20/11: 4e en laatste actie
● Communicatie via affiche, Gimme en Facebookpagina school
● Hopelijk grote opkomst

7. Nieuwe activiteit + diversiteit

● In afwachting van een nieuwe activiteit reeds Shoe-box actie organiseren
● Actie rond kansarmoede
● Thema Warmste week = kansarmoede
● Doel: schoendozen vullen met lang houdbaar eten, eventueel ook muts en sjaals
● Alles door kinderen laten meebrengen op vrijdag 2/12
● Schoendozen vullen op 2/12 ‘s avonds na school
● Betrokkenheid ouders door hen (+ kinderen) te laten helpen om in te pakken, eventueel

ook spelletjes voor de kinderen organiseren
● Elke schoendoos dient een wenskaart te bevatten

○ Er wordt een kaart door de ouderraad ontworpen

8. Veiligheid en verkeer

● Fluo-actie:
○ Op zoek naar een slotevent in februari (voor krokusvakantie): DJ, verkeersshow,...

?
● Butleractie:

○ Weinig mensen waren op de hoogte
○ Volgende actie misschien een bord zetten
○ Misschien eerder een actie organiseren na school?

9. Communicatie
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● Nog niet samengezeten
● Echtgenote Thomas wil achter de schermen wel meewerken

10.Varia

● Gemeentelijk drukwerk:
○ Lichtstoet brochure => verdeling 25/11 - 27/11
○ Afvalkalender => verdeling 16/12 - 18/12
○ Ook volgende jaar gemeentelijk drukwerk verdelen

● Er is nog 8000 EUR voorzien voor de kleuterschool:
○ Afgesproken nav bouw nieuwe kleuterklassen en heraanleg speelplaats

kleuterschool
○ Leerkrachten zijn nog aan het overleggen aan wat dit bedrag gespendeerd zal

worden
○ Dit bedrag werd ook aan de lagere school gegeven nav de heraanleg van de

speelplaats
● Oudercontacten:

○ Tentje met drank voorzien
○ Best bemannen naargelang de doelgroep
○ 1/12: kleuterschool => Nele, Sophie B., Wendy
○ 20/12: lagere school (behalve 1e leerjaar) => Nathalie, Christof

● Vogelnest zolder opruimen

Volgende ouderraden:

woensdag 14 december 2022, woensdag 18 januari 2023, maandag 13  februari 2023, woensdag 15
maart 2023, dinsdag 18 april 2023, donderdag 4 mei 2023 en maandag 12  juni 2023

Eerstvolgende ouderraad op weekdag 14 december
2022,  20u30
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