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1. GOEDKEURING VERSLAG
2. ACTIVITEITEN
Evaluatie
- Woensdag fruitdag/ Oog voor lekkers
o Positief onthaald.
o Grote hoeveelheid fruit: noteren op de lijst wanneer er te veel is
of te weinig zodat er in de toekomst mogelijks mee rekening
gehouden kan worden. Overschot wordt (deels) gerecupereerd
naar volgende dag.
o Veel groenafval. Dit past niet in de groene containers. Kan
meegegeven worden met Caroline voor compostbak in
afwachting van grote container.
- Soepactie
o Laatste soep overgeheveld naar januari (indien covidmaatregelen het toelaten). 70 à 80 liter per keer verkocht. Helaas
is de mixer stuk gegaan.
o Payconiq mogelijk maken zou handig zijn.
Voorbereiding
- Nieuwjaarsdrink en sing-a-long
Eetfestijnen en schoolfeesten kunnen volgens onderwijs Vlaanderen
momenteel niet doorgaan. Afwachten en kijken of en wat er binnenkort
toegelaten is. Eventueel downsizen tot Nieuwjaarsdrink zoals in het
verleden.
3. ONTLEENDE GOEDEREN
- Verzekering: wat er verzekerd is, is afhankelijk van de polis. De mixer
die geleend werd voor de soepactie is stuk. Stéphanie bekijkt of we
hiervoor verzekerd zijn. Kan dit, indien nog niet in de polis vervat,
worden toegevoegd aan de polis in de toekomst?
4. EHBO
- Richtlijnen – preventieadviseur
Binnen de school moet er binnen de drie minuten hulp kunnen worden
toegediend. Als de ouderraad onderling iets regelt, moet de school
EHBO-materiaal voorzien. De ouderraad moet als goede huisvader
optreden en een verantwoordelijke aanduiden die ook het materiaal
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weet staan. De ouderraad duidt dus voortaan per activiteit een
verantwoordelijke aan.
5. ONTBIJT OP SCHOOL
- Datum gratis ontbijt
Dit is een schoolactiviteit die tijdens het weekend moet plaatsvinden.
Minimum -en maximumaantal is vastgelegd op 150-300. Per maand
bekijken of er een datum kan worden vastgelegd.
6. COVID-MAATREGELEN
- Meest recente regels zijn doorgemaild door de directie.
- Directie heeft nog geen duidelijkheid over eventuele noodopvang tijdens
de extra week kerstvakantie. Woensdag 8 december zou dit duidelijk
moeten zijn.
7. SPEELPLAATS
- Voorstel meester Dieter.
Anti-vandaalgoalen zijn besteld en worden geleverd de eerste
schoolweek van januari. Aandacht hebben voor veilige bevestiging. De
klusjesman neemt dit op zich.
- Datum plaatsing klimmuur en draaipalen.
De klusjesman gaat deze op vrijdag installeren.
8. FINANCIËN
- Stand van de rekening: 26.836,42 euro (zonder goaltjes, mixer, potten).
- Huidige opbrengst soepactie: 1.596 euro (266 liter). Huidige onkosten:
274,46 euro; Echter nog te betalen: aankopen Marjan en aankopen 3e
soep.
9. MEDEDELINGEN VAN/NAAR SCHOOL
Nog geen info over verlenging van functie directie.
10. SCHOOLRAAD
Geen nieuwe info.
11. VCOV
- Nieuwe multimediapresentaties; deze zijn ook online mogelijk.
o Hoe omgaan met cyberpesten. Cyberpesten (vcov.be)
o Omgaan met gamen in je gezin. Gamen (vcov.be)
Onlinetool voor jongeren en ouders. VAD | Game(L)over (gamelover.be)
o Omgaan met privacy op het internet. Internet en privacy (vcov.be)
Foto’s van je kind online delen. WEBINAR 13 december: Foto's van je kind
online delen | Goedgezind

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

o

Digitale mediaopvoeding (17/02/2022). Webinar digitale mediaopvoeding
(vcov.be)

-

Patrick gaat na of er een minimum aan inschrijvingen moet zijn voor een
online info-avond.

12. VARIA
- Quiz: 18 februari. Fysiek aanwezig indien mogelijk, indien niet mogelijk
online. Communicatie volgt.
- EHBO voor kinderen vanuit Rode Kruis georganiseerd.
- Online vergaderen en uitstel/annuleren activiteiten frustrerend, maar
momenteel de minst slechte oplossing.
13. RONDVRAAG
14. DATUM VOLGENDE VERGADERING
-

Maandag 10 januari 2022 (nog digitaal omwille van corona-maatregelen)

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

Activiteit
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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