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VERGADERING 3 DECEMBER 2020 
(20.00u): 

 

Goedkeuring verslag laatste vergadering 
Verslag van de vorige vergadering werd unaniem goedgekeurd. 
Graag verslag vorige vergadering toevoegen aan de uitnodiging van de nieuwe ouderraad 
zodat het verslag niet opnieuw gezocht moet worden. 
 

Evaluatie voorbije activiteiten: 
Soep 
Feedback juffen: goed verlopen – heeft geleefd, dus is geslaagd 
Financieel  
Inkomsten staan nu op 1782.5 € - Uitgaven staan op 652.43 € = winst 1130.07€ 
 
Opmerking: communicatie rond de spinnen, wanneer ingrediënten niet inbegrepen zijn. Dit 
was niet voor iedereen duidelijk 
 
Het is niet hetzelfde als de actie van vorig jaar, maar gezien corona wel goed verlopen! Het 
filmpje was tof, de kinderen hebben ervan genoten! 
 

Financiën  
- Trooper: nog een keertje pushen, maar vanuit standpunt van de ouders die geld 

hebben opgebracht – november 2020 heeft ongeveer 200€ opgebracht, ongeveer 
evenveel als december 2019! Opletten bij bv namentrekken.be klik je rechtstreeks 
door naar bol.com waardoor Trooper wel eens vergeten wordt. 
Veel reizen deze zomer zijn geannuleerd of omgeboekt waardoor we in de zomer 
wel wat inkomsten zijn misgelopen. Algemeen wel gewoon extra inkomsten 
zonder moeite! 

 

Ondersteuning focus 2020-2021:  
Tuin 
Er komt vanuit het leerkrachtenteam de vraag wat het beschikbare budget van de ouderraad 
is. Vanuit de ouderraad komt de vraag wat de plannen en ideeën zijn. Er is geen duidelijk 
antwoord op deze twee vragen. De leerkrachten gaan de plannen voorstellen op basis van de 
ideeën die ze hebben uitgetekend. Hierbij is gekeken naar een klein budget. 
Wat is de timing/idee van budget? De cirkel moet doorbroken worden, want momenteel lijkt 
iedereen op iemand anders te wachten. 

 
Uitbraak muur 
Goedkeuring van directie en juffen om het tweede deel van de muur uit te breken. 
Er kan niet op Peter gerekend worden voor tweede muur – hij heeft vooral gezorgd voor het 
netjes terugplaatsen van blauwe steen. 
We leggen een datum vast zodra de corona maatregelen versoepeld worden. Waarschijnlijk 
rond de krokusvakantie wanneer het weer ook beter zal zijn. Op dat moment sturen we een 
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mail naar de ouders om rond te vragen of er ‘expertise’ is die we kunnen gebruiken bij de 
helpende handen.  
 
Feedback overleg bouw adviseur 
Manier van financiering van projecten: we wachten op een samenvatting van de vergadering. 
Conclusie tss directie en aanwezigen was unaniem dat als er over ‘lange termijn’ gesproken 
wordt dat we wel willen meedenken, maar dat we als ouderraad vooral focussen op korte-
termijnprojecten waarbij we resultaat zien voor onze eigen kinderen. 
 
Maandag 7/12 gaat de bouwvergadering door. Plannen worden op voorhand doorgemaild of 
afgedrukt en meegegeven zodat aanwezigen ze al kunnen doornemen! 
 

ICT en communicatie 
Werkgroep communicatie 
Oefening rond informatie en tools: ouderraad én juffen hebben apart vergaderd over wat we 
willen weten/delen én via welke kanalen. 
Als resultaat: voorkeurskanalen – mail, website en facebook. We willen verder denken over 
wat en hoe we dit kunnen uitbouwen. Directie gaat hiermee akkoord. 
Er wordt reeds meer gedeeld op de website en facebookpagina waardoor deze meer leven. 
Als ouders merken we ook dat er meer mails gestuurd worden voor kleine en grote 
initiatieven, waarvoor dank! 
 

Mededelingen/vragen van/aan de school 
Vanuit de school: 

• Binnen het team hangt een hele goede sfeer. Veel ondersteuning van leerkrachten 
naar elkaar en er worden goede en leuke initiatieven genomen. 

• In de kerstvakantie worden de sloten vervangen (sleutelplan is klaar, bestelling is 
geplaatst) Er is ook een nieuwe sleutel voorzien voor de ouderraad. 

• Sint: de sint komt op school op vrijdag 4/12, de kinderen zullen per klas naar de refter 
gaan om de sint te ontmoeten. Er was een budget van 150€ per klas. Mandarijnen en 
speculaas zijn gesponsord door een ouder, waarvoor dank 😊"#$%) 

• Naar aanleiding van de vraag rond boekjes heeft een ouder 1500€ gesponsord 
waarvan alle nieuwe boeken zijn aangekocht die bij de leesmethodes passen. Er is 
nog een klein budget over dat aan bewegingsleer wordt gegeven. 

• Muziekinstallatie die vorig jaar cadeau werden gedaan is geleverd, en met spotify 
account kan de muziek gedeeld en gesorteerd worden 

• De geluidspanelen in de refter werken zeer goed. Daarom zijn er door de school extra 
geluidswerende panelen extra aangekocht zodat er in 1 kleuter en 1 lagere schoolklas 
ook kan getest worden of het ook daar zorgt voor meer rust. 

• Het vervangen van de houten ramen werd goedgekeurd: alle houten ramen worden 
vervangen in de zomervakantie. De kleuterklassen krijgen elk een deur naar buiten. 

• Nieuwe speelplaatswerking:  
- maandag spel van de maand,  
- dinsdag en donderdag kunnen de kinderen spelletjes ontlenen.  
- Op vrijdag zal er muziek zijn op de speelplaats, de kinderen kunnen liedjes 

aanvragen 
- Het openstellen van de refter en het uitbreken van de muur zorgen voor een 

positief effect waardoor de kinderen anders spelen en de ruimtes beter benutten! 



 
OUDERRAAD OLFA 3 EIKEN   Renaat De Rudderlaan 35  2650 Edegem       
ouderraad.olfa3eiken@gmail.com                            BE207360 63427556 

Nieuws VCOV 
- Tegen april moet een nieuwe schoolraad aangesteld worden. Patrick Boutsen 

moet vervangen worden omdat hij volgend jaar geen kinderen meer op school 
heeft (als penningmeester en afgevaardigde schoolraad) Verkiezing is in april 
maar gezien wij een ouderraad zijn, moeten wij geen verkiezing onder de ouders 
organiseren. De ouderraad mag zelf afvaardigen.  Het mandaat van Tinne zal 
verlengd worden. Fabienne is kandidaat om Patrick op te volgen als er geen 
andere kandidaten zijn. In februari is er nog een schoolraad, dus graag tegen dan 
een beslissing nemen. 

- Patrick Hellin moet het paswoord van de website VCOV opzoeken, want is gelinkt 
aan het mailadres ‘voorzitter’ – zo kan Fabienne aan alle informatie 

Rondvraag 
- Naar aanleiding van een artikel in HLN komt de vraag of de kinderen niet te koud 

hebben in de klas. In het 4e heeft elk kind een extra trui bij, en ze dragen deze tot 
hiertoe niet. Bij de kleuters is er ook geen probleem.  
Voor de juffen is het wél koud, er werd vooral sinds maandag 30/11 een groot 
verschil waargenomen. Op de school worden geen problemen verwacht i.v.m. 
schoolreglement – het dragen al dan niet van mutsen in de klas. 

- Vraag naar deurtjesdag bij kleuters: wat als een juf + kind van één klas positief 
testen, moet dan ook een kind van een andere klas (dat in die klas gaan spelen is) 
in quarantaine? Ilse gaat Covid-maatregelen vanuit onderwijs raadplegen om 
correcte info te krijgen. 

 

Volgende vergadering: maandag 11 januari 2021 
 
 


