
Verslag 001 ouderraad maandag 2 december 2019 
 

Aanwezig: Monika, Katrien, Ilse, Tiziana, Nicole, Stef, Heidi, Bart, Jan, Katrijn, Elke, Jim, Isabelle, Ine, 

Jolien, Marleen 

Verontschuldigd: Myriam, Ann, Johan, Jan, Karen, Karolien, Tony, Lies 

1 Goedkeuring verslag OR november 

2 Openstaande punten vorige vergaderingen: 

- Update website OR: Heidi heeft met Karen samengezeten voor de layout van de website.              

Vanuit Schaffelkant willen ze ook meewerken aan de website, vanuit de andere vestigingen is              

er geen reactie gekomen. Op de volgende scholenraad (20/01) zal de voorlopige versie             

getoond worden. Er zal nog voor deze scholenraad een vergadering georganiseerd worden            

(Heidi stuurt hiervoor een doodle rond, ook naar de andere vestigingen). Voor de website              

van de school wordt ook met Karen overlegd zodat deze een gelijkaardige look zal hebben.               

De link kan al eens rondgestuurd worden binnen de OR zodat iedereen het kan bekijken. 

- Veilig verkeer: op 16/12 zullen Heidi, Stef en Tony het document Veilig Verkeer overhandigen              

aan Maarten Forceville. Het gaat om de tekst zoals vorig jaar goedgekeurd, met het              

memorandum toegevoegd.  

- Oplossing voor chaos boekentassen, jassen, … in opvang: Het is lastig om de boekentassen al               

direct binnen te zitten bij het inscannen van de kaartjes omdat bij goed weer de kinderen                

dan heel de tijd binnen en buiten lopen. Er wordt wel meer op gelet dat alles netjes op een rij                    

tegen de muur staat. 

3 Vooruitblik 

- Sint: Lies en Karen maken de zakjes en helpen vrijdag de Sint 

- Wafel- en truffelverkoop: we hebben iets meer winst gemaakt dan vorige keer (ongeveer             

1400 euro). Zaterdag 14/12 wordt alles verdeeld in de klassen vanaf 10u. 

- Italiaans Restaurant: 
o De flyers worden verdeeld in het weekend van 13 tot 15/12 

o Het Italiaans Restaurant zal ook aangekondigd worden op het infobord aan de            

Warotzaal en op de website van de school. Er zal een save-the-date gestuurd worden              

naar de ouders. 

o Ophalen en verdelen kookpakketten: Jan en Marleen. Heidi kan rijden om alles op te              

halen. Monika, Katrien en Katrijn kunnen mee  de pakketten klaarmaken. 

o De leerkrachten zorgen voor versiering van de zaal. De leerlingen van het 2de leerjaar              

zullen bordjes met ‘dorst’ er op maken. 

o Pasta koken: het is het laatste jaar dat Johan Vanheusden dit zal doen. Jim wil               

meehelpen. 

o Bancontact: KBC sponsort het eerste toestel. Marleen vroeg voor een tweede           

toestel, maar dat lukt niet. De bank stelde Payconiq als alternatief voor. De mensen              

die hier al mee werken, zijn hier enthousiast over. Marleen vraagt de voorwaarden             

hiervoor nog op en bekijkt of het mogelijk is dit te gebruiken. 



o Er is nog een chauffeur nodig voor de extra bestelwagen. Heidi hoort bij Robin of hij                

kan. 

o Bedanking steuncomité: Heidi en Monika zullen hier voor zorgen. 

o Marleen stuurt aan Elke door wat nog nodig is van materiaal (tafelpapier, servietten,             

…), en Elke zal dan nakijken wat nog voorradig is. 

o Er zal op dezelfde manier gewerkt worden als vorig jaar (2 shiften met inschrijving). 

o De shiften om te helpen zijn shiften van 2u. Het is belangrijk dat er voldoende               

mensen komen helpen. Indien nodig, kunnen de klasantennes nog een oproep doen. 

o Het dessertenbuffet zal dit jaar anders georganiseerd worden om het vlotter te laten             

verlopen. 

o Voor de kinderanimatie werd gevraagd aan Speelplein of zij dit kunnen verzorgen. 

o Stef regelt de brouwer. 

o Marleen haalt de sleutel van de Warotzaal op op het gemeentehuis, en bezorgt deze              

aan Jan. Jan zorgt dat de zaal zaterdagochtend op tijd open is voor de helpers die                

komen klaarzetten. 

- Schoolfeest: Op 12/12 komen de leerkrachten en de werkgroep van de OR (Karen, Heidi,              

Monika) een eerste keer samen hierrond. Het thema dit jaar zal ‘escape room’ zijn. 

4  Varia 

- Denktank ‘zin en onzin van levensbeschouwing en godsdienst op school’: wordt           

georganiseerd door VCOV (vereniging ouderraden). Als iemand interesse heeft om dit bij te             

wonen, mag hij of zij dit laten weten aan Monika. 

- Grootouderfeest: er wordt voor volgend jaar naar een ander concept gekeken. Voor sommige             

grootouders duurt het te lang, en niet iedereen kan mee naar de turnzaal. 

- Hibhopvergadering: punten kunnen doorgegeven worden aan Elke. 

- Luizen op school: de OR vindt het positief dat iedereen werd nagekeken en de ouders hierop                

werden aangesproken. Dit vraagt wel veel tijd van de leerkrachten en is eigenlijk iets wat de                

ouders zelf zouden moeten doen, maar dus blijkbaar nog steeds niet voldoende gebeurt. 

 


