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Vergadering 9 september 2021 20u 
  

 

1. GOEDKEURING VERSLAG 26 augustus 2021 
Geen opmerkingen. 

 
2. ACTIVITEITEN 

 
Evaluatie 
- Kijkdag 

Half augustus reminder voor ouders.  
- Koffie op het plein 

Tafeltjes te ver van de poort. Activiteit niet gecommuniceerd.  
Herhalen di 19/4: communicatie via Facebook, Instagram, digitale flyer 
en schoolkalender. Koffie en eventueel paaseitjes. 

- Info-avond 
Ouderraad niet vermeld, maar flyer nog niet af.  
Tijdsloten positief: meerdere klassen bezoeken en afwisselen ouders. 
Buffer tussendoor was voorzien, maar tijdsduur infomoment afhankelijk 
van juf tot juf. Persoonlijk contact mogelijk tijdens buffer. Juffen 
vragende partij om één keer uitleg te geven.  
Vraag om nieuwe personeelsleden en zorgjuffen voor te stellen. Nieuwe 
secretaresse Kathleen ook graag voorstellen, bvb via foto. Als alle 
ouders samen komen of samen starten meer voor de hand liggend. 
Voorstelling via info-avond was nu moeilijk omwille van directiewissel. 
Mogelijks na corona terug op de speelplaats.  

 
Voorbereiding 
- Dag van de leraar  

Marjan en Tinne: komt in orde 
- Flyer 

Heleen 
Veel verschillen in lengtes van tekstjes.  
Logo vooraan, binnenin stelt voorzitter ouderraad voor. Kalender 
voorzien.  
Iedereen stuurt foto, voor- en achternaam, voornaam kind en klas via 
mail door naar Heleen vóór 13 september. Vóór 1 oktober flyer klaar. 
Oproep naar nieuwe leden.  

- Spaghettidag  
Marjan, Patrick, Tinne, Bart, Tom, Nathalie, Caroline 
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Info burgemeester: kan doorgaan, zeker als het buiten is. Officieel in- en 
uitgang, covid-safe ticket nodig, sneltest optie. Datum doorgeven en dan 
geldende maatregelen aftoetsen bij burgemeester. 
Mail met uitnodiging aan ouders vrijdag 10/9 na aanpassing versturen. 
Aanpassen: voor- en achternaam van oudste kind, prijzen toevoegen, 
personeel, mogelijkheid gift, kinderportie tot 12 jaar, meteen betalen bij 
inschrijving (Googleforms, bevestigen van inschrijving via mailtje met 
betalingsgegevens). 
Twee shiften behouden.  
Anke bestelt drank. Toog en koelkasten voorzien.  
School bestelt 25 tafels (2m) en 160 stoelen via Schoeters. 150 
herbruikbare bekers. 
Statafels via Deeldepot.  
Huren van borden en bestek duurder dan kopen?  
Twee partytenten nodig. Eén op school.  
Weer nog afwachten of shelters nodig zijn. 
Tafelkleedjes en lampjes bij voormalige werkgroep kleuters Familia?  
Dessert voorzien.  
Posters Trooper. 

- Oudercafé  
Bart, Marijke 
Marjan hoort alvast bij de Schrans naar mogelijkheden. 

 
3. FINANCIËN 

- Volmacht via Goedele regelen. 
 

4. MEDEDELINGEN VAN/NAAR SCHOOL 
- Online en live vergaderen afwisselen. 
- Mailadres preventieadviseur Dieter.Vermeiren@olve.be 
- Mailadres secretariaat aanpassen. Kathleen mailt nog onder naam van 

Diane. 
- Communiceren van ouderraad naar ouders. Via secretariaat omwille van 

privacy. Ouderraad wil toestemming ouders vragen bij aanvang 
schooljaar (inzetten op digitale communicatie). Mailinglijst mogelijk 
zonder adressen van ouders te zien? Beveiliging voorzien dat niet 
iedereen er naartoe kan mailen. Stéphanie bekijkt met Jeroen wat 
mogelijk is. 

- Schoolkalender voortaan zonder aparte klassen. Communiceren aan 
ouders die vroegere kalender gesynchroniseerd hadden. 

- Schoolreglement komt op de nieuwe website.  
- Kleuterbal en schoolbal? Tuinfeest kleuters + lagere schoolparty!  
- Speelplaats: Bart maakt afspraak Rivierenland. 
- Bank: plank boven op ijzeren kast. Haken bij Patrick en Tinne. 
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- Nieuwe goals nodig voor voetbalveld. Hout nodig voor afwerken met 
banken. Eerst bij Koba Zuidkant bevragen (didactisch materiaal, 
werkingsmiddelen). Indien nodig via ouderraad.  

- Zwemles: kinderen leren niet zwemmen op school. Doelstelling is op 
een of andere manier over geraken. Ouderraad vraagt communicatie 
over doelstelling en leerlijnen, en frequentie van lessen.  

- Op info-avond werd vermeld dat rapport aangepast zal worden op basis 
van feedback ouderraad. Graag vermelden op de website om alle 
ouders te informeren. 

 
5. SCHOOLRAAD 

- Voorzitter is aangeschreven en bekijkt data met directie. 
 

6. VCOV 
- Oog voor lekkers (fruit op school). Niet volledig kostendekkend. 

Ouderraad wil financieel steunen. Kostenplaatje samen bekijken. 
Sowieso al inschrijven. 

 
7. VARIA 

- Fietsenrek verplaatst door werken: onhandige plaats. Terugzetten. Voor 
de toekomst meer rekken voorzien. Dikke banden gaan moeilijk in rek. 

- Quiz: Erwin en Bart hebben medewerkers nodig. 
- Info over middelbaar ook in het vijfde leerjaar aanbieden.  
 

8. RONDVRAAG 
 

9. DATUM VOLGENDE VERGADERING 
- Maandag 4 oktober 2021 20u digitaal 

 

Vergadering Activiteit 
Ma 4/10 Di 5/10 Dag van de leraar 
 Za 9/10 Spaghettidag   
 Vrij 22/10 Oudercafé 
 Ma 8/11 Soepactie 
Di 9/11  
Di 7/12  
Ma 10/1 Vrij 14/1 Nieuwjaarsdrink + sing-a-long 
 Woe 2/1 Lichtmis 
Ma 7/2 Za 18/2 Quiz ism Olve 
Ma 7/3 Za 12/3 Dropping   
 Za 26/3 Creatieve kinderworkshop 
Do 31/3 Di 19/4 Koffie op het plein 
Do 28/4  
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 Zo 8/5 Moederdagactie 
Di 7/6 Woe-Vrij 15-17/6 Aardbeienactie 
 Vrij 24/6 Tuinfeest - Lagere schoolparty 
 Ma 4/7 Bbq 

 


