
 

Verslag Ouderraad 
 

11 januari 2021 

20u 

Online vergadering 

Aanwezig: Katrien, Jim, Stef, Jan, Katrien (juf), Jolien, Tom/Heleen, Lies, Karen, Ine, Johan, An, Ilse, Elke 
Verontschuldigd: / 

 

• Goedkeuring verslag vorige ouderraad 10 november 2020 
 

OPENSTAANDE PUNTEN VORIGE OUDERRAAD 
 
 

1. Tijdslijn activiteiten Ouderraad  
 
Eerste draaiboeken zijn doorgestuurd. Graag doorlezen en feedback bezorgen tegen volgende 
vergadering. Graag ook de missende draaiboeken opstellen en doorsturen naar Katrien. 
 

 
 

VOORUITBLIK 

 

2. Italiaans restaurant 

• Donderdag op overleg komt info over knutselwerkjes van de kinderen. 

• Flyers zijn uitgedeeld 

• Drive-In systeem (rondrijden) op de parking van , vraag naar shiften (in blokken van 2 uur). 
Jolien gaat ons op de hoogte houden als er hulp nodig is. 

• Half 12 – 19u (11.30u – 19u) 

• Maximum 4 mensen aanwezig per afhaalmoment binnen en 2 buiten? Te bekijken op basis van 
het aantal inschrijvingen 

• 2 partytenten opgevraagd door de gemeente voor levering op school. Duveltje aanwezig op 
school. Best laten leveren aan de Warotzaal en zelf dan binnen leggen. School heeft altijd 
sleutel  

• Ieder moet eigen hesje meebrengen om aan te doen (kan niet doorgegeven worden) 

• Facebook event komt in orde (afbeeldingen via Hade) 

 

3. Scholraad 

 

• Geen openstaande punten 

• Punten op de ouderraad moeten altijd door de voltallige ouderraad besproken en onderbouwd 
worden 
 

4. Kaartjesverkoop 

• Administratie van Katrien na Italiaans Restaurant. Katrien gaat de leerkrachten uitleg en 
tekenpapieren meegeven 

• Tegen de paasvakantie klaar zijn 

• Algemene thema/tekening die bruikbaar is voor alle gelegenheden 

 

 
TERUGBLIK 

 

• Kaarsjesactie/Toen was er licht: Mooi resultaat: Gemeente vraagt of we het opnieuw willen 
doen. Doen we dit of eerder een nieuwjaarsreceptie? Gezellig en nodigt uit om samen te 
komen. Met Glühwein of Adapt bartje? 

 



• Voedselbank actie: Voedselbank was gecharmeerd. Fijne samenwerking met de scholen en 
de trots op de hoeveelheid. Mensen geven toch open en/of vervallen producten mee. Jammer!  

• Welzijnszorg: 835 euro sponsorgeld. Iets meer opbrengst dan soep op de stoep. Ongeveer 
45% van de gezinnen hebben sponsorgeld gegeven. Veiligheid slechts 1 betaling per 
mailadres. (misschien even beter communiceren) 

• Veilig verkeer opvolging:  

- Nog steeds geen reactie van Maarten Forceville. Indien geen reactie gaan Jolien en Tony 
aan de slag met de telefoon. 

- Te contacteren? Joeri Lauwers (even checken) Herent centrum – verkeersambtenaar. 

• Juf Tiny papa overleden. Katrien voorziet kaartje.  

 

VARIA 
 

• Volgende vergaderingen: 
 

- donderdag 11 februari 

- maandag 15 maart 

- donderdag 22 april 

- maandag 17 mei 

- donderdag 17 juni 

  

 


