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1. GOEDKEURING VERSLAG
Correctie: winst van de spaghettidag 2019 was 4478,79 €.
2. ACTIVITEITEN
Evaluatie
-

-

-

-

Dag van de leraar
Reactie op Instagram was positief. Leerkrachten waren blij verrast door
de originele attenties.
Spaghettidag
o Positieve kritiek vanuit ouders en leerkrachten. Mogelijkheid van
bancontact positief.
o Enkele aandachtspunten:
Planning doorgeven aan de juffen vb. ivm afhaal. Afhaalporties
waren relatief klein.
Preventieadviseur meldt dat er een verantwoordelijke EHBO
moet zijn bij een activiteit op school (binnen ouderraad of
leerkrachten).
Ophangen van banners van sponsoring eerst aftoetsen bij
directie.
Draaiboek noodzakelijk om stress de week voordien te vermijden.
Ook naar wie wanneer kan komen helpen.
Oudercafé
o Positief bevonden; relatief weinig opkomst, mogelijk door het
slechte weer.
o Vrijblijvendheid spreekt aan, verbinding buiten schoolse sfeer.
Ouders die deze editie niet konden aansluiten, willen volgende
keer zeker aanwezig zijn.
o Groeikans geven en tweemaal per jaar organiseren (tweede
editie tijdens warmer weer). Weinig voorbereiding nodig.
Oog voor lekkers
Woensdag fruitdag. Vijftal ouders buiten de ouderraad die willen komen
helpen. Overzicht van welk fruit wanneer wordt aangeboden en hoe het
fruit gesneden moet worden, wordt opgehangen in de keukenkast.

Voorbereiding
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-

Soepactie
o 24 inschrijvingen tot nu toe. Kleine hoeveelheden soep. 16,7% wil
herbruikbare pot meebrengen. Herinnering sturen via mail of
whatsapp. Deadline waarop bestellingen worden afgesloten
meegeven (telkens vrijdagavond).
o Bedeling gebeurt buiten owv coronamaatregelen en dit tussen
15.30 en 16.45u (tentje op het plein voor de school).
o EHBO-opgeleide (met geldig certificaat) moet aanwezig zijn als er
soep wordt gemaakt op school.
o Zeer beperkt aantal helpende handen om soep te maken en uit te
delen. Optie om thuis te koken? Helpende handen buiten de
ouderraad sluiten mogelijks sneller aan als het op school gebeurt.
o Verdere communicatie via whatsapp-groep (Bart, Heleen,
Géraldine, Wenke, Patrick, Nathalie). Afspreken met Dhr.
Ceusters voor opslag van de soep in de koelcel.

3. VERGADEREN FYSIEK-DIGITAAL
- Omwille van de covid-maatregelen vergaderen we komende periode
digitaal (opnieuw bekijken vanaf januari). De voorzitter vraagt of een
andere locatie niet kan. Er zijn bedenkingen of dit toch beter niet online
kan om de beslissing van de directie te onderschrijven.
- 10 mensen brachten hun stem uit: 4 personen verkiezen fysiek
vergaderen, 4 willen liever fysiek-digitaal, 2 personen hebben geen
specifieke voorkeur. Wie graag nog zijn stem wil uitbrengen kan dit nog
steeds via mail naar de secretaris. Los hiervan blijven we tot nader order
digitaal vergaderen omwille van de slechte coronacijfers.
4. COVID-PROCEDURE
- Ouders zijn op de hoogte gebracht van nieuwe maatregelen. Leerlingen uit
het vijfde en zesde leerjaar dragen mondmasker bij verplaatsing of als
onvoldoende afstand kan bewaard worden.
- De school doet zijn best om ondanks de gevolgen van corona de
schoolwerking zo optimaal mogelijk te laten doorgaan. De ouderraad vraagt
om te communiceren naar de ouders toe indien door deze omstandigheden
toch hindernissen opduiken; dit om het begrip te vergroten.
- De vraag wordt gesteld waarom alle kinderen van de klas mondmaskers
moeten dragen, zelfs indien 15 van de 21 kinderen een covid-safe ticket
hebben (herstelcertificaat). Aan deze richtlijnen heeft de school zich echter
verplicht te houden.
- Leerlingen en leerkrachten hebben voorlopig nog geen last van koude
omwille van uitgebreid verluchten.
5. SPEELPLAATS
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-

Dieter heeft voorstel aan Stéphanie doorgegeven.
Er is nog geen datum om de speeltoestellen op te hangen. Voorstel om
dit na de soep te doen. Tijdens de vorige vergadering werd echter
gevraagd om dit samen te doen met leerkrachten en ouders.

6. FINANCIËN
- Spaghettidag opbrengst 5060,64 €, kosten 1704 €, nettowinst 3356,64 €
(2906,64 € eten en drinken, 450 € sponsoring). Ter vergelijking: omzet
spaghettidag 2019 5658,09 €.
- Geld van de soepactie loopt binnen.
- Stand zichtrekening. 26716,42 €
7. MEDEDELINGEN VAN/NAAR SCHOOL
Juffen vragen feedback over het nieuwe rapport. De aanwezige ouders
ervaren het nieuwe rapport als verrassend en verfrissend, en vinden de
extra feedback positief.
8. SCHOOLRAAD
- De voorzitter van de schoolraad bezorgt het verslag en de agenda aan
de voorzitter van de onderliggende raden. De werking van de ouderraad
kan nog meer worden afgestemd op de schoolraad (diverse meningen
vanuit ouderraad terugkoppelen naar schoolraad).
9. VCOV
- Bevraging rond schriftelijke communicatie. Niet zo bruikbaar voor ons.
- VCOV belt actief ouderraad op om werking te bespreken.
10. VARIA
- Interesse van een ouder voor een tweedehandsmarkt op school. Dit
wordt positief onthaald (verbinding, duurzaamheid). Voorlopig coronamaatregelen afwachten. Mogelijks te combineren met een andere
activiteit (kleuterbal of schoolfeest?). Hubert Willemsstraat zou mooie
locatie zijn. Bekijken of het dit schooljaar haalbaar is (owv corona en
datum) en indien niet mogelijk is dit een nieuwe activiteit voor volgend
schooljaar.
11. RONDVRAAG
- Soep: industriële mixer nodig. Bevragen bij Magalie of Peter Witters.
- Vrijdag 12 november is geen brugdag. De vraag wordt gesteld of dit in
de toekomst geen facultatieve dag kan zijn. Op de schoolraad wordt dit
besproken (ouderraad adviseert, schoolbestuur beslist). De schoolraad
heeft dit weloverwogen geadviseerd omwille van de voorafgaande
vakantie. De ouderraad kan op het einde van het schooljaar de
facultatieve dagen bekijken om advies te formuleren.
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12. DATUM VOLGENDE VERGADERING
-

Dinsdag 7 december 2021 (digitaal omwille van corona-maatregelen)

Vergadering
Ma 4/10

Di 9/11
Di 7/12
Ma 10/1
Ma 7/2
Ma 7/3
Do 31/3
Do 28/4
Di 7/6

Activiteit
Di 5/10 Dag van de leraar
Za 9/10 Spaghettidag
Vrij 22/10 Oudercafé
Ma 8/11 Soepactie

Vrij 14/1 Nieuwjaarsdrink + sing-a-long
Woe 2/2 Lichtmis
Za 18/2 Quiz ism Olve
Za 12/3 Dropping
Za 26/3 Creatieve kinderworkshop
Di 19/4 Koffie op het plein
Zo 8/5 Moederdagactie
Woe-Vrij 15-17/6 Aardbeienactie
Vrij 24/6 Tuinfeest - Lagere schoolparty
Ma 4/7 Bbq
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