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1. Goedkeuring verslag vorige ouderraad 10 februari 2021 
 

OPENSTAANDE PUNTEN VORIGE OUDERRAAD 
 

2. Tijdslijn . 

- Draaiboek Italiaans restaurant ontbreekt.  

- Draaiboek startavond: indien er nog opmerkingen zijn, mogen deze nog altijd doorgestuurd worden. 

- Karen brengt draaiboek schoolfeest in orde op basis van informatie van Monika (zie drive van 
ouderraad). 
 

3. Rapport Veilig verkeer 
Overleg gehad met schepen Maarten Forceville. 
 

- Tunnel Brusselsesteenweg, nog geen feedback of dit verhard kan worden. 

- Wegversmalling aan de Spar gaat verhuizen. 

- Fietsgangersstrook naast beek kan niet verhard worden. Naast beek mag er geen verharding 
komen. 

- Geen parkingzone meer voor de deur van de bakker. 

- Elektrische borden naast de school – Smiley (tegen te snel rijden). Elke Herentse school krijgt er 2. 

- Enkelrichting ronde de kerk? De Lijn heeft ook planning met vernieuwing lijnen. Voor Pastorij 
nieuwe bushalte? De gemeente heeft vrij weinig inspraak – De Lijn beslist in samenspraak met de 
gemeente. 

- Klein Dalenstraat zal fietsstraat worden. De werkgroep zal verder opnemen om de straten rond de 
kerk volledig fietsstraat te maken. 

- De stoepen worden aangepakt in de omgeving. 

- Zebrapad kruispunt Dorppstraat/Warotstraat, verplaatst richting bakker.  

- Engagement van de gemeente om op korte termijn al actie te ondernemen (zebrapad + volle lijn 
bakker). 

- Termerestraat – verkeerskussen/verkeersremmers (planning niet concreet nav de aankomende 
werken,…). 

- Juf Els, octopus paal (niet besproken). 

- Charter – Werken Helse Heuvels, werken appartementen en veilige schoolomgeving. 
 

➔ Andere aanpassingen zouden worden voorgelegd aan het schepencollege. 

Beloftes nog niet echt concreet. Werkgroep blijft opvolgen. Eventueel samen met de overkoepelende 
scholenraad/veiligheid school. Verslag zal op website komen (goedkeuring bij Maarten). 

 

4. Missie/visie ouderraad 
Nalezen en feedback aub. 

 

VOORUITBLIK 
 

5. Kaartjesverkoop 
Tekeningen zijn bij Katrien. Bedankt juf Katrien en de leerlingen. Week voor de paasvakantie zullen de 
kaartjes gedrukt zijn. 8 pakjes van 8 kaartjes. 
Bedankt Katrien voor het doorgeven van alle tekeningen op naam.   
 

 



Tastbaar maken: 8 pakjes per kind veel? Tekenfund – Ook andere gadgets 
 
Evaluatie kaartjesactie nadien 
 
 

 

TERUGBLIK 

6. Hibhop vergadering 

- HibHop: Katrien zal het verslag vorige vergadering apart doorsturen. 
Vragen best stellen aan Elke zelf stellen tijdens de volgende keer.  
 

 

VARIA 

 

7. Berging ouderraad  
Op een avond of vrij weekend mag dit altijd opgeruimd worden. Liefst niet tijdens de schooluren. 
Katrien doet oproep met de vraag om mee te helpen. 
 

8. Projectje speelgoedwinkel 
Ieder kind krijgt een pasje om iets te ontlenen. Kinderen leren om verantwoordelijk om te gaan met het 
materiaal en speelgoed van de school. (voor kinderen van de lagere school) 
Stef vraagt of we met de ouderraad een bijdrage kunnen doen aan dit project.  
 

9. Herinnering volgende vergadering:  

- donderdag 22 april 

- maandag 17 mei 

- donderdag 17 juni 

 

 


