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AANWEZIGHEDEN 

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

Elies Joossens (voorzitter) A Kris Claeys A 

Inge Van Haaren (secretaris) A Ines Rabau V 

Koen Van Geel (directie) V Britt Calié V 

Anouk Van Cauwenbergh A Els Stuer A 

Eva Van Tilburg A Aisha Gouri V 

Eva Dillen A Najat A 

Kim Meyers A Sacha Doms A 

Tineke Vermeylen A Nathalie Willems A 

Ann Van Driessche A Kim Vervliet A 

Nina Van de Putte A   

    

    

 

AGENDAPUNTEN 

1. Goedkeuring verslag vorige ouderraad 

2. Ondertekenen huishoudelijk reglement 

• Invullen online formulier door zij die het nog niet deden.  

• Welkom in de ouderraad, Nina 

3. Nieuws uit de werkgroepen.  

• Verkeer:  

• Fluohoezen voor de boekentassen zijn deze week uitgedeeld aan alle 

leerlingen van de lagere school, werden zeer enthousiast onthaald. Kleuters 

zouden dit ook wel willen.  

Er zijn nog 51 hoezen over, mogelijk is dat voldoende voor volgend 

schooljaar, maar gezien de grote in- en uitstroom zullen er waarschijnlijk nog 

extra bijbesteld moeten worden. 

• Er zit niemand van de ouderraad in werkgroep verkeer. Dus moeten de 

verslagen op een andere manier bij de ouderraad geraken (horen bij Lisa of 

zij ze aan ons kan bezorgen). Nieuwe leden in die werkgroep zijn zeker ook 

welkom. 

• Er is een nieuw zone 30 bord geïnstalleerd bij de school, maar dat werkt ook 

nog niet.   

• Leespromotie 



• Voorleesweek: Ouders in de klas uitnodigen is owv corona geen goed idee. 

Mail werd verstuurd waarbij ouders en grootouders werden gevraagd om 

een filmpje te maken waarin ze uit een boek voorlezen. Dat filmpje wordt 

dan aan de klasjuf bezorgd en zo wordt er toch door een (groot)ouder aan de 

kinderen voorgelezen.  

• Dag van de poëzie: laatste donderdag van januari. Even afwachten hoe de 

pandemie evolueert. De werkgroep denkt na over mogelijkheden, 

bijvoorbeeld een carrouselsysteem onder de luifel, in de open lucht.  

• Boekenbeurs: kleinschaliger, er zijn ideeën gevormd om het ook meer 

corona-proof te kunnen laten verlopen. Ook hier afwachten of het mogelijk 

zal blijken.  

• Recensiefolder: na de herfstvakantie worden boeken uitgedeeld op corona-

veilige wijze. 

• Speelplaats: 

• Nieuwe luifel geplaatst, wordt reeds in gebruik genomen.  

• Quiz – wordt nagedacht over een alternatief concept. Werkgroep probeert iets te 

bedenken. Misschien op een ander moment? Iets online? Werkgroep denkt hierover 

na.  

• Extra ideeën in corona-tijden: wandelrally waaraan ouders met kinderen kunnen 

deelnemen. Idee: ‘Helden op tocht’, zo blijven we binnen het thema van de school.  

➔ Eventueel kan dit georganiseerd worden door een tijdelijke, alternatieve 

werkgroep.  

Kandidaten: Nathalie, Eva D, Kim V, Inge 

• Kerstdrink is geannuleerd 

• Schoolfeest  groot vraagteken. Wordt in januari bekeken 

• Kriebelteam, niet via ouders op school, hopen dat ouders het melden als er luizen 

gevonden worden bij hun kind.  

4. Nieuws uit de school 

• Bouwwerken:  

o 3 werven: benedenverdieping zo goed als klaar, sanitair is in orde, riolering 

moet nog in orde gebracht worden. Sanitair kan dus nog niet in gebruik 

genomen worden. 

o Bovenverdieping: plannen moeten goedgekeurd worden, dan wordt er prijs 

gevraagd en kunnen er offertes aangevraagd worden.  



• Zolderverdieping: klassen 4B en 5A worden verbouwd vanaf januari.  

• Vraag naar nieuwsbrieven: vorig jaar maandelijks een nieuwsbrief met info uit de 

school. Die worden sinds vorig schooljaar niet meer uitgedeeld. Leden van de 

ouderraad zijn vrij goed op de hoogte, voor andere ouders lijkt het ons erg 

interessant om via deze weg op de hoogte gehouden te worden. Kan op papier, maar 

zeker ook via mail. Bv: update bouw, wafeltjes, …  

• Wafeltjesverkoop: deadline is verlengd tot 12 november. Praktisch: verdelen / 

uitdelen wordt nog bekeken mbt corona-maatregelen aangezien ouders beter niet 

komen helpen. Els bekijkt de praktische uitwerking met juf Gitta 

5. Nieuws uit de schoolraad 

• Maatregelen mbt corona verlopen goed op school.  

• Hier en daar reorganisatie om alles veiliger te laten verlopen. Kleuters spelen voor 

containers ed.  

• Nieuwe schooluren dit jaar: geen negatieve reacties, weinig kinderen blijven in de 

nabewaking, maar dat kan te maken hebben met het grote aantal ouders die nog 

thuis werken. Nabewaking is in principe ook goedkoper dan vorig jaar 

• Grote opkomst voor de huiswerkklas. 

• 1e communie: zondag 25 april 2021 

• Vormsel zaterdag 17 april 2021  

6. Varia: 

• Attentie vanuit de ouderraad voor de Dag van de Leraar. 

• Promotiefilmpje over de school. Vorig jaar reeds ter sprake gekomen. Filmpje waarin 

ouders de vraag beantwoorden: ‘Waarom hebben jullie voor deze school gekozen?’. 

Graag ouders die kort zelf een filmpje maken waarin ze vertellen waarom ze voor 

deze school gekozen hebben. Directie zou dit filmpje graag lanceren tegen december 

2020. Oproep: wie wil dit graag doen? Ken je nog mensen die dit zouden willen 

doen?  belangrijke opmerking: praktische uitwerking: heb je een filmpje gemaakt? 

Mail naar Hans of ouderraad. Er wordt gezocht naar iemand die dit dan kan 

monteren. 

Sacha liet alvast weten dat ze er eentje wil maken.  

• Complimentenweek (eind januari?): misschien dit jaar iets extra doen? Bv: briefjes 

aan de draad hangen, …. Dit jaar belangrijker dan ooit.    

• Voorlopig geen leerlingen die besmet zijn met Corona, wel ouders, waardoor de 

leerlingen mee in quarantaine gaan. Er is een veiligheidscoördinator aangesteld voor 



de school. In geval van corona-besmetting op school, wordt er samen met hem/haar, 

directie en dergelijke bekeken welke stappen ondernomen moeten worden.  

• Sinterklaas: ouderraad geeft €75 te besteden bedrag per kleuterklas, lagere school + 

zorg + turnleerkrachten telkens €50 per klas. Sinterklaas zelf zal niet kunnen 

langskomen op school. Er is een werkgroep op school die zich hierover buigt.  

• Koffiebabbel: Eva en Sacha hebben overlegd, in code oranje is het sowieso niet het 

goede moment. Staat on hold, maar wordt niet vergeten. 

• Idee: ouderenquête: om welbevinden van ouders en kinderen op school te kunnen 

navragen. Ook goed moment om even te peilen naar ‘helpende handen’: wil je dit 

doen? Waarom wel, waarom niet? Wat wel, wat niet?   

• Kinderen zijn enthousiast over buitenschoolse activiteiten georganiseerd door 

TasteArt. 

• Instappers: juffen van de instapklassen hebben een mailtje klaar staan dat morgen 

verzonden wordt, naar ouders van nieuwe instappers. Zo kunnen ouders en juffen 

rechtstreeks contact hebben.  

• Vorige ouderraad zijn er ideeën geformuleerd om geld in het laatje te brengen. Daar 

is voorlopig niets concreets mee gebeurd. Hoe kunnen we dit concreet maken?  

• Vandaag kreeg een kindje van het eerste leerjaar een epileptische aanval in de gang, 

zag er erg indrukwekkend uit, andere kinderen waren hier heel erg van onder de 

indruk. Wordt dit nog met de kinderen besproken op school?  hierover zal nog kort 

gesproken worden met de kinderen. Was vandaag niet meer mogelijk omdat dit 

voorviel om 12u op woensdag, als de kinderen op het punt stonden om naar huis te 

vertrekken.  

• Bedankt vanuit het derde leerjaar voor de centjes voor de bonte avond op de 

boerderijklassen.  

• In hoeverre is financiële bijdrage vanuit de ouderraad noodzakelijk voor de school? 

Bv: Sint, Boerderijklassen, … Richten we ons bij de activiteiten vooral op winst maken 

of op samenhorigheidsgevoel binnen de school. Bv: vorig schooljaar 6500 euro 

bijgelegd voor laptops / smartboards. Als er geen geld is, kan er ook niet bijgedragen 

worden. Misschien dit jaar nog extra nadruk leggen op waar het geld concreet heen 

gaat bij betalende activiteiten in functie van motivatie bij ouders om zich hiervoor in 

te zetten.  

• Trooper: heeft intussen 91 euro opgeleverd. Oproep: maak hier zeker gebruik van 

indien je kerstaankopen doet of iets dergelijks. Kost jou niets, is een mooi extraatje 

voor de ouderraad.  


