VERGADERING 4 MEI 2021
(20.00u)

1. GOEDKEURING VERSLAG 1 APRIL 2021
2. SPEELPLAATS
-

subsidie aanvraag: dossier voor aanvraag subsidies voor een blauwgroene
speelplaats is ingediend. Binnen 3 weken krijgen we uitsluitsel. Indien
goedgekeurd krijg je geen financiële middelen, wel begeleiding en hulp om
subsidies, vergunningen,… aan te vragen.

-

voorstellen budget € 5000: expliciete vraag van ouderraad om er iets
concreet mee te doen, op korte termijn. Anke T zoekt de komende 14
dagen wat de juffen willen en vraagt de nodige offertes.

-

concrete afspraken plaatsen banken. Banken moeten links en rechts van
het voetbalveld. Ludo M. zorgt hiervoor.

3. GEPLANDE ACTIES
-

MOEDERDAG: bloemenverkoop. Een actie wat relatief weinig tijd en
energie heeft gevraagd. Dit mbv een handig online systeem met
betaalsysteem en levering routeplanner.

-

QUIZ: er is een test geweest. Bestelde pakketjes kunnen opgehaald
worden indien de maatregelen het toelaten.

-

ONTBIJTACTIE: voorstel 25/6 ontbijt per klasbubbel? Ouderraad geeft
250 euro voor brood ed. Patrick H. neemt op met juf Leen.

4. FINANCIËN
-

stand rekening: 21600

-

Trooper: 314.57 euro

5. MEDEDELINGEN van de school:
5 juli wordt er gestart met de werken aan de ramen. Half augustus zou dit klaar
zijn.

OUDERRAAD OLFA 3 EIKEN Renaat De Rudderlaan 35 2650 Edegem

63427556

ouderraad.olfa3eiken@gmail.com

BE207360

25 juli is het schoolraad. Patrick B en Tinne volgen stand van zaken rond
schoolreglement op zodat dit officieel wordt.
Fabienne neemt plaats van Patrick B over in schoolraad.
6. VCOV
Hierbij enkele links van het VCOC ivm de
speelplaats: : https://www.vcov.be/storage/info/vcov-

infomateriaal/692_1611561055.pdf en https://www.vcov.be/ouderinfotheek/vcovinfomateriaal/de-speelplaats-herbekeken

Hierbij enkele tips ivm digitaal overleg met
ouders: https://www.oudersvoorinclusie.be/nieuws-ovi/digitaal-overleg-2/
Hierbij een link naar een ideeënplatform over het lerarenberoep waar ook de input
van ouders welkom zijn: https://deleraar.vlor.be/nl-BE/

7. SCHOOLJAAR 2021 – 2022
-

samenstelling Ouderraad. Wie niet meer wenst deel te nemen aan de
ouderraad mag een mail sturen naar Patrick H. zodat vanaf 1/9 e
mailinglijst up to date is.
Secretaris Loes zal volgend jaar nog lid blijven van de ouderraad maar is
geen secretaris meer.
Kandidaten mogen zich melden via mail bij Patrick H.

-

planning activiteiten:
1 ste activiteit schooljaar 2021-2022: spaghetti dag.

8. RONDVRAAG
Vraag naar school toe: meer foto’s, ook van realisaties op school
verspreiden.
9. DATUM volgende vergadering: 1 juni 20u
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