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Verslag 10 januari 2022 20u 
  

 

1. GOEDKEURING VERSLAG  
- Nieuwe grote gft-container is geleverd. 
- Online webinar cyberpesten dient zes weken op voorhand aangevraagd 

te worden voor maximum 25 deelnemers aan een kostprijs van 125 
euro. De school kiest enkele mogelijke data en de ouderraad vraagt 
webinar aan. 

 
2. ACTIVITEITEN 

 
Evaluatie 
- Soepactie 

De laatste soep maken we op zondag 6 februari en verdelen we op 
maandag 7 februari. Patrick vraagt na voor koeling, en vraagt na bij 
Marjan hoe ze het willen aanpakken. Anke vraagt via directie dit te 
communiceren. 

- Fotozoektocht 
Postieve feedback van ouders. Het geocachen werd niet tijdig 
goedgekeurd; mogelijks kunnen we dit nog in de toekomst gebruiken. 
In de toekomst goed afstemmen of directie nog wil overleggen met 
juffen vooraleer uit te voeren.  

 
Voorbereiding   
- Nieuwjaarsdrink 

Niet toegelaten door corona-maatregelen. Anke vraagt via directie dit te 
communiceren. 

- Lichtmis 
Verplaatsen naar donderdag 3 februari omdat klassen niet mogen 
gemengd worden in de eetzaal. 
Omwille van corona-maatregelen kiezen we voor voorverpakte 
pannenkoeken, rekening houdend met allergieën. Vorig jaar zijn deze in  
Carrefour gekocht. Twee pannenkoeken per kind tellen (500-tal 
pannenkoeken). Suiker en siroop voorzien: Anouk kijkt na wat er nog 
voorradig is.  

- Quiz 
Deze vindt plaats op vrijdag 18 februari. Er staat een foute dag op de 
flyer in de mail: correctie volgt. Zondag 16 januari valt de beslissing of 
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het fysiek of digitaal zal doorgaan. Als er hierover meer informatie is 
kunnen we de activiteit delen in de whatsapp-groepen. 
Deelname kost 20 euro. 
Dry-run staat gepland voor 4 februari. Hiervoor zijn een viertal ploegen 
nodig om het online te testen. Als het live doorgaat zijn er 6 tappers 
nodig.  

- Dropping 
Interessant om ouders van buiten de ouderraad te betrekken; mogelijks 
ervaring vanuit scoutsverleden. Mail met info dient verstuurd te worden; 
rekening houden met geldende corona-maatregelen. 
Subgroep wordt opgesteld. 

 
3. ONTLEENDE GOEDEREN 

- Update verzekering 
Stéphanie meldt dat dit waarschijnlijk in de polis vervat zit, aangezien dit 
gaat om een activiteit om de school te ondersteunen en dus 
schoolgebonden is.  
Patrick heeft concrete gegevens gevraagd en wacht een reactie af. Er 
moet al wel melding worden gemaakt bij de verzekering dat er een 
schadegeval is. Patrick neemt dit verder op met Stéphanie.  

 
4. ONTBIJT OP SCHOOL 

- Datum gratis ontbijt  
Verder afwachten omwille van corona-maatregelen. Het is best een 
datum te zoeken zo laat mogelijk op het schooljaar omwille van goed 
weer; Eventueel met randactiviteit om leerlingen te spreiden. Volgende 
vergadering stellen juffen een datum voor.  

 
5. COVID-MAATREGELEN 

- Communicatie volgt via algemene mail na overleg CLB. 
 

6. SPEELPLAATS 
- Plaatsing goals, klimmuur en draaipalen  

De goals zijn geplaatst en moeten niet verankerd worden volgens de 
veiligheidsadviseur. In de bijgeleverde handleiding wordt het tegendeel 
geponeerd. Anouk checkt dit nogmaals.  
Klimmuur is geplaatst.  
Nog cement te kopen om de draaipalen te verankeren. Dit wordt verder 
opgenomen door de klusjesman. 
De ouderraad merkt op dat ouders communicatie hierover waarderen. 

- Er wordt nog aan de extra bank gewerkt. 
 

7. FINANCIËN 
- Verzekering schade mixer: nog geen concrete gegevens. 
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- Stand van de rekening bedraagt 27 561€. De goals dienen nog betaald 
te worden. Na afrekening hiervan komt de rekening op 25 702, 43€. De 
gemeente gaf een subsidie van 837,5€. 

- Trooper brengt nog steeds geld aan. In de toekomst blijven we hierop 
inzetten. 

 
8. MEDEDELINGEN VAN/NAAR SCHOOL 

Juf Katia is terug aanwezig op school.  
De ouderraad vraagt of het mogelijk is bij langere afwezigheden van een 
klasjuf dit te communiceren naar de betrokken ouders. 
 

9. SCHOOLRAAD 
In februari volgende vergadering.  
 

10. VCOV 
Nieuwsbrief rond pesten: Fabienne stuurt deze door. 
Week van de poëzie. 
Geïnteresseerden in de nieuwsbrieven kunnen zich aan de mailinglijst laten 
toevoegen via 
https://www.vcov.be/#:~:text=Schrijf%20je%20in%20voor%20onze%20nieu
wsbrief&text=U%20kan%20uw%20voorkeuren%20altijd,website%20www.v
cov.be (onderaan de website). 

 
11. VARIA 
- Er wordt in het nieuws gesteld dat ventilatie zou worden gerealiseerd in alle 

scholen van Edegem. Er is nog onvoldoende informatie. Dit wordt verder 
opgevolgd. 

- Fruit op woensdag loopt nog verder tot eind januari. Herinnering naar 
ouders sturen via whatsapp. Er kan een tweede actie aangevraagd worden 
waarbij een deel wordt betaald door de ouderraad. We bevragen bij 
Stéphanie het kostenplaatje. Los van ‘Oog voor lekkers’ zou de ouderraad 
eventueel 1 keer per maand fruit kunnen aanbieden (lokaal en 
seizoensgebonden). Dit vraagt wel een groot budget. Zo goed als alle 
kinderen hebben fruit bij dus er is niet echt een sociale noodzaak. De juffen 
bespreken het idee om 1 keer per maand fruit aan te bieden. 
 

12. RONDVRAAG 
 

13. DATUM VOLGENDE VERGADERING 
 

- Maandag 7 februari 2022 (digitaal omwille van corona-maatregelen) 
 

Vergadering Activiteit 
Ma 10/1 Vrij 14/1 Nieuwjaarsdrink (geannuleerd) 
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 Woe 2/2 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  
 Zo 8/5 Moederdagactie 
Di 7/6 Woe-Vrij 15-17/6 Aardbeienactie 
 Vrij 24/6 Tuinfeest - Lagere schoolparty 
 Ma 4/7 Bbq 

 


