
Ouderraad Sint-Jozef 

Agenda vergadering 16 september 2020 (20u, online) 

AANWEZIGHEDEN 

Hans Santens (voorzitter) A Helene Delvaux (penningmeester) A 

Elies Joossens (voorzitter) A Kris Claeys A 

Inge Van Haaren (secretaris) V Ines Rabau A 

Koen Van Geel (directie) A Britt Calié A 

Anouk Van Cauwenbergh A Els Stuer A 

Eva Van Tilburg A Aisha Gouri A 

Eva Dillen A Najat Attalhaoui A 

Kim Meyers A Sacha Doms A 

Tineke Vermeylen A Nathalie Willems A 

Ann Van Driessche V Kim Vervliet V 

    

    

    

 

AGENDAPUNTEN 

1. Voorstelling leden  

2. Voorstelling werking ouderraad  

3. Huishoudelijk reglement + GDPR 

• Er is een online formulier gemaakt, Hierin kunnen gegevens achtergelaten worden  

• Er zit ook een link in naar huishoudelijk reglement + GDPR 

• Goedkeuring reglement + GDPR kan ook via deze weg 

• Wanneer formulier is ingevuld zal ook een account van de school worden aangemaakt. 

Hiermee kan makkelijker ingelogd worden in Teams, en kunnen we de documenten ook 

binnen de omgeving van de school bewaren ipv op Dropbox 

4. Data ouderraad schooljaar 2020-2021 

• 16/9/2020 

• 28/10/2020 

• 2/12/2020 

• 13/1/2021 

• 3/3/2021 

• 21/4/2021 

• 19/5/2021 

5. Financiën 

• Vorig schooljaar is het schoolfeest niet kunnen doorgaan, daardoor is de ouderraad veel 

inkomsten misgelopen.  

• Dit jaar zullen vermoedelijk meerdere activiteiten van de ouderraad niet kunnen doorgaan. 

We zijn dus op zoek naar alternatieve activiteiten / initiatieven om geld in het laatje te 

brengen. 

6. Overlopen werkgroepen met ruimte voor vragen.  

• Tweedehandsbeurs zal dit schooljaar niet doorgaan 

• Kerstdrink zal mogelijk ook niet kunnen doorgaan 

• Quiz er wordt bekeken of er een online versie mogelijk is, aangezien de ‘gewone’ quiz 

waarschijnlijk niet zal kunnen doorgaan.  

• Verkeer 



• Gaan we nog iets doen met fluohesjes of -hoezen?  

• Voorlopig is de status vanuit de werkgroep niet meer tot bij de ouderraad 

gekomen 

• Leuk design, verkopen met winst? 

• Er mag geen onderscheid  gecreëerd worden tussen wie dit wel of 

niet heeft 

• Leespromotie: boekenbeurs, gedichtendag (januari), recensiefolder, bib  

• Schoolfeest 

• Speelplaats / speeltuin  ligt beetje stil owv de bouwwerken 

• Kriebelteam komt niet samen 

• Momenteel moeilijk (zo weinig mogelijk ouders op school) 

• Zelf goed opvolgen 

7. Nieuws uit de school 

• Graag feedback over maatregelen 

• Mogelijk om volgorde van afhalen te wisselen (wachten met kleuters is moeilijker)  

• Grote drukte aan poort van Chiro (niet elke dag) 

• Grote inspanning van leerkrachten (vroeger aanwezig en langer blijven) 

• Nieuw: start van naschoolse activiteiten 

• Volgende week starten ook huiswerkklasjes (er worden nog vrijwilligers gezocht om de juffen 

te ondersteunen). 

• Bouwwerken 

• Gelijkvloers loopt goed (bezetting, vloerverwarming, chape) 

• 1ste verdieping: wachten op vergunning etc 

• Renovatie zolderklassen: wachten op handtekening voor financiële goedkeur ing 

• Nieuwe juffen in de kleurenschool: Carolien, Jente en Emma 

8. Varia 

• Organiseren activiteiten 

• Wafelverkoop gaat door (6/10 start verkoop, 19/11 ophalen) 

• Soeppakkettenverkoop / verse kruiden 

• Mogelijkheid om quiz online te doen?  

• Rekeningnummer vermelden op site? Sommige scholen doet dit om “donaties” te 

krijgen 

• Tombola 

• Cinemaavond 

• Tekenfund (recensies niet zo positief) 

• Fotowandeling/zoektocht 

• Boerderijkklassen: ouders laten rijden + trein. Is het niet economischer/milieuvriendelijker 

om een bus in te huren? 

• Berekening gemaakt, groepsreis via trein is goedkoper 

• Ouderraad levert bijdrage voor snoepjes op boerderijklassen 

• Mogelijkheid bekijken voor sponsoring (ipv gewoon geld in te zamelen) 

• Ouders vinden het meestal leuker om mee te sparen voor een concreet doel  

• Reclame maken rond Trooper, extra bekendheid bij begin schooljaar kan nuttig zijn 

• Mensen zouden mee aangespoord moeten worden om zich op de geven als “helpende 

handen” 

• Juf Ellen is overgestapt naar het volwassenenonderwijs 

• Ideeën rond het “aanspreekbaar” maken voor minder bereikbare mensen/kansengroepen. 

(bv. Via een koffiebabbel) 


