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VERSLAG 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Geen opmerkingen; verslag goedgekeurd. 

 

2. Nieuws uit de werkgroepen 

 

2.1. Verkeer  

- Geen nieuws, werkgroep komt terug bijeen in januari 

- Opvallend: veel (groot)ouders steken over langs het gras, niet over zebrapad > kan 

dat aangekaart worden? Veerle heeft op scholenoverleg gevraagd om paaltjes met 

ketting te plaatsen; wordt bekeken. 

 

2.2. Leespromotie 

- Geen nieuws, werkgroep komt bijeen op 13/12 

 

2.3. Speelplaats 

- speeltuig is geplaatst 

- ‘vrijgegeven’ door preventie-adviseur, er mag op gespeeld worden 

- afwerking gebeurt in tweede week kerstvakantie   

- ook plaatsing van rekstokken diezelfde week 

- er moet extra schors besteld worden > Hans geeft leverancier door aan Veerle  

- extra speeltuigen besteld met opbrengst wafelverkoop (stuurtjes, apenbrug, …) 

- ‘officiële’ opening tijdens kerstdrink?  

- glijbanen op zandbergen verzakken, te bekijken hoe we deze beter kunnen 

vastmaken  > voorlopig verwijderen voor veiligheid kinderen 

- dankjewel aan alle helpers  

 



2.4. Quiz 

- Maandag 17/12 opnieuw vergadering 

- Quiz op 2 februari, thema ‘Te bad of niet te bad’ 

- Datum van inschrijving wordt nog bekeken 

  

2.5. Kerstdrink 

- Helperslijst wordt doorgegeven 

- Juf Vicky van nabewaking gaat met pensioen op zelfde moment, van 17 tot 17.30 uur 

klein officieel momentje > juffen wisselen elkaar af 

- (groot)ouders die al meekomen na de mis worden opgevangen in de turnzaal (Veerle 

coördineert) 

- Tentjes zijn besteld 

  

2.6. Kriebelteam 

- Zeer actief, iedereen heeft 2 klassen 

- Er wordt elke maand gecontroleerd, is wel serieuze belasting  voor school en ouders   

 

2.7. Communicatie 

- Website wordt verder aangevuld 

 

2.8. Tweedehandsbeurs 

- Zondag 31 maart van 10 tot 14 uur 

- Tafels te koop aan 7 euro/stuk 

- Babyspullen, kledij en speelgoed voor kinderen tot 12 jaar 

- Vragen aan Kim om flyer en poster te maken 

- Posters ook verspreiden via Huis van het kind 

- Tafels bestellen via stad Antwerpen (2 meter) 

- Einddatum voor inschrijvingen vermelden 

- Ook schooltafel inrichten: ouders die zelf geen tafel wensen, maar wel spullen willen 

aanbieden > opbrengst voor de school 

 

3. Nieuwjaarsactiviteit 

- We gaan kegelen in de Kegelkluis, met partner en collega’s van de school 

- Elies maakt Doodle om datum te prikken 

 

4. Nieuws uit de school 

- Sint was leuk 

- Schoolfuif was succes  

met minder oud-lln, maar meer ruimte 

winst: 200 euro 

probleem: ouders wachten in de auto op kinderen > volgend jaar strikter opvolgen 

dat ouders effectief naar de kleine speelplaats komen  

DJ komt volgend jaar graag terug 

 

 



5. Varia 

- Hondenpoep werd aangekaart op scholenoverleg, ook sluikstort > altijd melden aub  

- Digitale mailings met schoolinfo komen niet altijd toe 

- Kostprijs van sportuitstappen loopt snel op owv busvervoer (vb 11 euro om naar 

Brasschaat te rijden h/t); alternatief: ouders rijden. Of externe organisaties uitnodigen 

om activiteiten op school te organiseren > Ariane geeft enkele organisaties door 

- Melding van kinderen dat er een witte bus rondrijdt in Merksem die kinderen meeneemt 

> klopt niet, oproep om kinderen gerust te stellen 

- Kindje zal met mama popcorn verkopen voor Warmste Week 

- Persoonlijke mededeling van Veerle: mogelijk niet altijd aanwezig in de school owv ziekte 

van echtgenoot (vooral in dec/jan) 

- 1ste leerjaar: terug niveaulezen vanaf januari op woensdag  > wie graag begeleidt, graag 

melden op secretariaat 

- Gevaarlijke verkeerssituatie blijft bestaan; nog steeds geen gemachtigde opzichters 

vanuit de school > in sommige gemeenten wordt dit door de overheid geregeld 

- Suggestie om wafeldoosjes samen te binden met touw ;-) 

- Vraag naar info-avond voor ouders rond verantwoord omgaan met internet en sociale 

media >  Veerle contacteert preventiedienst van politie of VCOV 

- Kostprijs van activiteiten wordt op voorhand niet altijd meegedeeld in de brieven > 

Veerle pakt dit op 

- Is aankoop lichtbord te overwegen? 

- Ook flyertjes te verspreiden in Merksemse scholen voor tweedehandsbeurs 

- Klasbord is extra kanaal naast website, is niet voor iedereen even toegankelijk 

- Tekenfund (systeem om gepersonaliseerde kerstkaartjes/nieuwjaarsbrieven te maken) 

levert veel op in andere scholen > is al voorgesteld aan collega’s, maar er werd beslist om 

dit voorlopig niet te doen owv de drukte in december 

- Dank van juf Gitta aan de helpers met wafelbedeling 

- Dropbox: systeem waar alle documenten van de ouderraad centraal bewaard worden 

zodat niet iedereen alles op de eigen PC moet opslaan. Iedereen wordt toegevoegd. 

Handleiding als bijlage. 

 

   


