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Vergadering 7 februari 2022 20u 
  

 

1. GOEDKEURING VERSLAG  
Geen opmerkingen 
 

2. ACTIVITEITEN 
 

Evaluatie 
- Lichtmis 

De kinderen hebben er ontzettend van genoten. De juffen hebben het 
vlot kunnen organiseren.  
Aandachtspunt om goed te communiceren of er boterhammen moeten 
worden meegegeven of een koek. Sommige kinderen aten hun 
boterhammen niet meer op omdat ze net voor de middag pannenkoeken 
hadden gegeten. Hopelijk is dit niet meer van toepassing volgend jaar 
als alle klassen terug samen in de eetzaal mogen.  
Caroline maakt een kort draaiboek over de activiteit en de juffen vullen 
aan. Dit zetten we op google drive. 

 
Voorbereiding   
- Quiz 

Vrijdag werd een test gedaan met twee ploegen. De quiz wordt volledig 
digitaal. Een 25-tal ploegen hebben zich ingeschreven. Via whatsapp 
sturen we nog een herinnering tot inschrijven. 

- VCOV organiseert (ism gezinsbond ism Vereniging Veilig online) online 
webinars met als thema’s ‘veilig gamen online’ en ‘cyberpesten’. Kosten 
bedragen 125 euro en worden door de ouderraad gedragen. 14 en 21 
februari zijn voorgestelde data. Er is een maximum van 20 deelnemers. 
De uitnodigingen versturen we naar de hele school. Om in te schrijven 
versturen we een mail met een link voor google forms (Heleen). Mocht 
het volzet zijn, proberen we het nogmaals te organiseren. 

- Dropping 
Er zijn twee ouders die zich van buiten de ouderraad willen engageren.  
Wat is haalbaar? Het opzet is mensen een welbepaalde wandeling laten 
doen zonder dat ze een kaart krijgen.  
Een werkgroep werkt een concept uit (Patrick, Tinne, Patrick F, 
Caroline, Maarten, papa van een kind uit het 1e leerjaar). Afhankelijk van 
het resultaat van deze werkgroep bekijken we de datum wanneer we het 
evenement dit schooljaar of volgend schooljaar programmeren.  
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- Creatieve kinderworkshop 
Hoe kunnen we tegemoet komen aan de verschillende leeftijdsgroepen 
binnen de hele school? We willen ons voor deze activiteit meer richten 
op kleuters omdat daar minder aanbod voor is.  
Fietsevenement voor kleuters op school (voorstel 13.30u- 16.30u 
doorlopend). 
Fietsparcours is al eens georganiseerd door de ouderraad, dus 
haalbaar. Eventueel kan er een fietsdiploma en voetgangersdiploma 
behaald worden.  
Materiaal is normaal aangezien aanwezig in het paleis. Caroline heeft 
een bestelwagen om eventueel extra fietsjes uit de andere vestigingen 
te ontlenen. Peter Witters betrekken. Patrick H neemt contact met hem 
op.  
Als locatie kan de speelplaats, het rode plein en Hubert Willemsplein 
(verkeersvrij maken) gebruikt worden. Stéphanie neemt de covid-
richtlijnen hiervoor op met de preventieadviseur. 
Caroline, Erwin en Patrick H willen leiding nemen. Nathalie en Patrick F 
wil helpen voorbereiden; Géraldine onder voorbehoud. Karry, Stéphanie, 
Brigitte vanuit de school. Patrick H kan de dag zelf niet aanwezig zijn. 

 
3. OOG VOOR LEKKERS – FRUIT OP WOENSDAG 

- De juffen hebben dit besproken en er is geen sociale nood toe.  
 

4. ONTBIJT OP SCHOOL 
- Niet haalbaar tijdens dit schooljaar omwille van reeds geplande 

activiteiten. Proberen op te schuiven naar volgend schooljaar. 
 

5. COVID-MAATREGELEN 
Geen nieuwe info. 
 

6. SPEELPLAATS 
- Plaatsing draaipalen en bank 

Onduidelijk of er zachte ondergrond geplaatst worden onder duikelrek?  
Er leeft de bezorgdheid dat er nog te weinig kokos aanwezig is. Er dient 
dan valbeschermend materiaal onder te liggen. De ouderraad is akkoord 
om deze matten te bekostigen.  
 

7. FINANCIËN 
- Schadegeval mixer 

Doorgegeven aan de verzekering. Verder wachten op tegenpartij. 
 

8. MEDEDELINGEN VAN/NAAR SCHOOL 
Er is geen tussenkomst voor busvervoer binnen Edegem. De juffen vragen 
of er bvb. een forfaitair bedrag door de ouderraad kan betaald worden. 



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

Voorbeeld: uitstap naar Jobland kost 19 euro voor busvervoer. De 
maximumfactuur voor kleuters bedraagt 45 euro. De ouderraad staat hier  
niet weigerachtig tegenover. Concrete vragen kunnen worden voorgelegd 
aan de ouderraad, en dan kan er bekeken worden wat er mogelijk is. 
Eventueel kan er een vraag tot sponsoring aan ouders worden gesteld. We 
dienen ook op lange termijn na te denken over (creatieve) oplossingen. 
 

9. SCHOOLRAAD 
We willen verwachtingen afstemmen tussen directie en de afgevaardigden 
van de ouderraad; tevens tussen ouderraad en schoolraad (voorbereiding-
ouderparticipatie-beleid). Er is een wisselwerking nodig: de ouderraad moet 
op de hoogte zijn van de agenda van de schoolraad zodat hierop 
geanticipeerd kan worden. We willen graag een nieuwe start maken met de 
nieuw samengestelde schoolraad en de samenwerking dan bekijken. 
Deze link geeft tips hieromtrent: https://www.vcov.be/ouderinfotheek/Tien-
tips/10-tips-actieve-schoolraad. 
 

10. VCOV 
Er valt info te halen op de website bv. rond voorbereiding van een dropping. 
Ter info: de tool om rechtstreeks te communiceren met ouders zit nog in de 
testfase vanuit de school. Dit wordt teruggekoppeld als er meer info is. Op 
die manier is links van VCOV doorsturen gemakkelijker. 

 
11. VARIA 

- Sportklassen in juni: door corona zijn veel kinderen minder of niet gaan 
logeren. Mogelijks hebben meer kinderen hier (meer) moeite mee dan 
voorgaande jaren en zijn er meer bezorgde ouders. 

- Quiz start om 20u. 
- Directie vraag om alvast na te denken over activiteiten en data volgend 

jaar. 
- Pedagogische studiedag opvang bij IBO Koraal staat niet open om in te 

schrijven. 
 

12. RONDVRAAG 
 

13. DATUM VOLGENDE VERGADERING 
 

- Maandag 7 maart 2022 (Digitaal? Hopelijk terug live?) 
 

Vergadering Activiteit 
Ma 7/2 Za 18/2 Quiz ism Olve 
Ma 7/3 Za 12/3 Dropping: uitgesteld  
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 Za 26/3 Fietsevenement voor kleuters 
op school 

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 

 


