
 
OUDERRAAD OLFA 3 EIKEN   Renaat De Rudderlaan 35  2650 Edegem       ouderraad.olfa3eiken@gmail.com                            BE207360 

63427556 

  

VERGADERING 7 SEPTEMBER 2020 

(20.15u):  

 

 

1.VERWELKOMING NIEUWE LEDEN 
 

Nieuwe leden: Marijke Ramael: mama Matthys(2de KK) –Victor(1steKK) 

                        Jan Kindermans: papa Maxine (instapklas) 

                         

2. GOEDKEURING VERSLAG LAATSTE VERGADERING 

Geen opmerkingen 

 

3. VERGADERKALENDER:  

     Startuur vergadering: 20u 

     Plenaire vergadering: graag ieders aanwezigheid 

- woensdag 7 oktober  

- Woensdag 28 oktober  

- Donderdag 3 december 

- Maandag 11 januari 

- Dinsdag 9 februari plenair 

- Woensdag 3 maart 

- Donderdag 1 april  

- dinsdag 4 mei 

- Dinsdag 1 juni plenair  

- Donderdag 1 juli: BBQ 

 

4. ACTIVITEITEN 

a)  Folder / werving nieuwe leden:                                                                             

Persoonlijke folder op naam is leuk voor de ouders, QR code is door 8 personen 

bekeken.  Nieuwe ouders zijn gekomen nav de vrijblijvende mail van Ilse 

b) Dag van de leerkracht 5 oktober: werkgroep: Marjan-Tinne-Heleen  
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5. BESTUURSZAKEN  

a) Huidige leden.  Hetzelfde team als vorig jaar aangevuld door Marijke en Jan. 

b) Nieuwe leden: Vooral nood aan helpende handen bij activiteiten.  

Bart stelt een mail op zodat er bij activiteiten gericht helpende handen kunnen   

aangesproken worden.  Ook de mogelijkheid voor sponsoring wordt gegeven.       

Er kan ook iets concreet gesponsord worden.  bv draaipaal voor de speelplaats,…                     

      

6. FINANCIËN  

a) Status rekening: + 17772.01 

b) Jaarlijks financieel verslag: Inkomsten dit jaar zijn vnl van giften voortvloeiend  

uit de splitsing van de scholen.  Dit jaar vallen deze weg. 

Opbrengsten waar we direct invloed op hadden (zonder giften en subsidies): 

3635.38 euro 

Een aantal activiteiten zijn niet door gegaan owv corona. 

Spaghettidag had de hoogste inkomsten.   

Soepactie bracht minder op maar heeft hoge return. 

Winst kan nog verhoogd worden door een betere foodcost. 

De meeste uitgaven waren voor de renovatie van de refter. 

 

7. ONDERSTEUNING FOCUS 2020-2021 

           Dit jaar wordt de tuin en speelplaats aangepast. 

           Er komt een werkgroep speelplaats met juffen – bouwheer en ouders. 

           Concrete sponsoring voor bv draaipaal, verf,… kan ook. 

           Er komen kokosschilfers in de tuin. 

           Het gat in de muur wordt positief onthaald.  Juffen bespreken welke muur ze nog  

           weg willen en geven dit door aan Patrick H.  (vrijdag 11/9) zodat deze werken  

           kunnen gepland worden. 

           Kunnen banken die weg gehaald zijn onder het afdak aan de zijkant geplaatst  

           worden? 

           Nathalie zoekt mogelijkheden voor subsidies op.  
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8. ICT EN COMMUNICATIE 

a. Werkgroep communicatie: (Nathalie-Heleen-Tinne-Bart-Fabienne)   

Mag juf Anke T. hieraan deelnemen? (vraag aan Ilse) 

b. School website: doel om de communicatie van de school hieruit te laten  

vertrekken.  Dit is teveel voor ICT coördinator.  Hulp via ouderraad en 

leerkrachten. 

c. Trooper  400 euro opgehaald.  Reclame blijven maken (herhalen via whatsapp?           

Affiches,…) 

d. Leuksteuntje: makro kaart kan gekoppeld worden.  3% totaalbedrag van            

aankopen kan gebruikt worden in makro. 

e. Momenteel zijn er teveel communicatiekanalen voor de ouders.  Graag 1 kanaal  

zoals website. 

 

9. MEDEDELINGEN/VRAGEN VAN/AAN DE SCHOOL 

a. Status schoolreglement (Ilse).  Ilse afwezig, wordt verzet naar volgende       

Ouderraad wil graag het voorstel lezen voor advies. 

      b. Enquête (Ilse) Ilse afwezig, wordt verzet naar volgende vergadering.         

      c. Afvaardiging werkgroep verkeer (Ilse): Dieter Bogaerts (turnleerkracht lagere        

          school)  Bart (en Patrick H.?) blijven afgevaardigde vanuit ouderraad.   

     d. Implementatie verkeer (juffen): Anke T.  verzamelt info en geeft dit door via mail of       

op de volgende vergadering. 

 

10. Nieuws VCOV  

Fabienne vraagt login en info ivm lidgeld. 

Bij code geel zijn de ouders welkom, bij oranje en rood niet. 

Ouderraden kunnen doorgaan mits maatregelen. 

 

11. VARIA 

     a. Logo ouderraad: Ilse en Patrick leggen logo’s naast elkaar?  Moet het logo meer 

afgestemd worden op logo van school?  Voorstellen kunnen tegen volgende vergadering 

gedaan worden. Heleen, Tinne en Patrick nemen dit op. 
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12. RONDVRAAG 

a) Soep verkopen: mag het?  Kinderen mogen niet koken.   

    Kiezen we een andere variant?  Soeppakketten ? 

               Soepgroep: Tinne-Juf Anouk-juf Anke-Caroline-Marijke-Peggy-Bart 

 

b) Ouders 5 en 6de leerjaar: wensen info over middelbaar.  Tijdens corona zijn  

beurzen niet door gegaan.  

Voorstel:  CLB komt info geven.(juf Anke informeert bij Ilse)  Heleen en Tinne 

kunnen ondersteunen.  

 

c) Patrick B. zoekt subsidieformulier voor oudervereniging: Nathalie zoekt uit. 

 

d) Foto’s ouderraad: nog doorgeven aan Bart 

 

e) kan er terug een adressenlijst per klas gegeven worden? 

 

f) Klusjes:  Er zijn nog enkele klusjes.  Klusjesdag organiseren nodig of kan dit  

door een technische dienst? 

 

g) is er nog nood aan knutselouders?  Juf Anouk informeert.  Eventueel vanuit  

thuis? 

 

 h) er is bus meer om kinderen naar de turnles te brengen.  Dit is vooral een 

probleem voor de instapklas en 1ste KK.  Zelf de bus betalen is onbetaalbaar voor de 

school.  Ouders die kunnen rijden?  We moeten zoeken naar een langdurige oplossing. 

 

i) Communie: Tinne bekijkt of voorbereiding eerste communie op school kan tegen 

de eerste info vergadering hieromtrent op 22/9 

 


