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Verslag maandag 13 juni 2022 20u 
 

Aanwezig: Tinne, Patrick F, Stephanie, Patrick H, Bart, Tom, Loes, Erwin, Geraldine, 

Wenke, Heleen 

We verwelkomen Stephanie als nieuw lid van de ouderraad! 

 

1. GOEDKEURING VERSLAG  
 

2. ACTIVITEITEN 
 

Evaluatie 
- Schoolfeest 

Het wordt positief bevonden dat de ruimte van het Hazelbos ook werd 
benut. 
De ouderraad waardeert de samenwerking en blijft hier vragende partij 
voor. 
Fruit: iets te veel bananen en appelen in verhouding. 

- Soep 
Mail wordt maandag uitgestuurd om te melden dat er geen soep meer 
zal kunnen gemaakt worden. Het geld zal als sponsoring worden 
aangewend, tenzij mensen een terugbetaling wensen.  

 
Voorbereiding   
- Aardbeienactie 

Dinsdag wordt een kleurplaat meegegeven en een aardbei aan de 
boekentas gehangen; donderdag wordt via whatsapp een herinnering 
gestuurd.  
Liefst contant betalen omwille van de wachttijd bij elektronisch betalen.  
Voorstel om eventueel wat tafels buiten zetten (statafels en kleutertafel). 

- Tuinfeest voor kleuters 
Juf Karry wil graag deelnemen aan de werkgroep. Volgende 
vergadering: maandag 20 juni. 
Prijzen worden gelijkgesteld aan de prijzen van het schoolfeest. Wijn en 
cava heeft een andere inkoopprijs, dus deze prijs dient nog afgestemd 
te worden.  
Via whatsapp vragen we nog extra helpende handen.  

- Barbecue 
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Maandag 4 juli: Patrick F, Bart, Wenke, Tom zorgen voor barbecue of 
een andere maaltijd. 
 

3. SCHOOLJAAR 2022-2023 
- Activiteiten 
- Samenstelling ouderraad 

Marijke dient haar ontslag in als secretaris. Patrick dient zijn ontslag in 
als voorzitter. Bart wil voorzitter ad interim zijn, maar niet alleen. 
Marijke vraagt bij het VCOV na welke functies er statutair verplicht zijn 
binnen een bestuur van de ouderraad. Er wordt voorgesteld om met een 
roulerende functie te werken voor de secretarisrol. Ook Loes verlaat de 
ouderraad. 

- Rekrutering nieuwe leden 
We stellen een flyer op in september en organiseren een drink na de 
infoavond in september. 
Een extra wervingsmoment doorheen het schooljaar voor nieuwe 
instappers is wenselijk. 

 
4. FINANCIËN 

 
5. MEDEDELINGEN VAN/NAAR SCHOOL 

 
De man van Stephanie stelt zich kandidaat om de draaipalen te plaatsen.  
Er wordt gevraagd of er opnieuw een nieuwsbrief kan rondgestuurd worden 
(onder andere info over aankomst Oekraïense kinderen, nieuwe kinderen, 
instappers…). 
 

6. SCHOOLRAAD 
- Verslag mei: 

Thema’s schoolraden liggen vast.  
Schoolreglement: aantal rapporten van vijf naar vier. Ouders worden 
aangemoedigd om contact op te nemen met de juffen. 
Nabewaking: er wordt geen huiswerkbegeleiding aangeboden;  
Zelfstandig werken vanaf 16u kan wel.  
Communicatie: gebeurt binnenkort via een app (Parent.com). 
Fluohesjes: zullen worden verplicht tijdens uitstappen en de ‘donkere 
periode’. Deze loopt ongeveer van de herfstvakantie tot de 
Paasvakantie. Een concrete startdatum wordt gecommuniceerd. 
De extra toegekende lestijden omwille van corona vallen weg.  
Infrastructuur: dak is hersteld. 

 
7. VCOV 

Iedereen kan zich persoonlijk inschrijven op de nieuwsbrief. Marijke vraagt 
Fabienne inloggegevens.  
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8. VARIA 

Uitnodiging is bezorgd aan Stéphanie om via mail te verspreiden naar 
nieuwe instappers. Nog eens bezorgen aan Kathleen.  
 

9. RONDVRAAG 
 

10. DATUM VOLGENDE VERGADERING 
 

- Maandag 4/7 barbecue (of een equivalent) 18.30u 
 

Vergadering Activiteit 
Ma 13/6 Vrij 17/6 Aardbeien 
 Vrij 24/6 Tuinfeest kleuters 
Ma 4/7 Bbq  

 


