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Online vergadering 

Aanwezig: Katrien, Stef, Karen, Katrien (juf), Isabelle, Heleen, Ine, Jim, Veerle, Ilse, An, Karolien 
Verontschuldigd: Elke, Lies (later), Stef (later) 

 

1. Goedkeuring verslag vorige ouderraad 15 maart 2021 
 

OPENSTAANDE PUNTEN VORIGE OUDERRAAD 
 

2. Tijdslijn . 

- Draaiboek schoolfeest: Karen brengt wanneer de online editie op punt staat beide het draaiboek in 
orde. 

- Draaiboek Italiaans restaurant: Jolien en Marleen brengen het in orde 
Versie gewone en take-away editie. 

- Mag doorgestuurd worden naar Katrien en Karen (voor op de ouderraad Drive) 

 
 

3. Rapport Veilig verkeer 
Mail gestuurd voor stand van zaken.  
Verslag gekregen via Whatsapp (kopie van berichtje Maarte Forceville) 
 

- Termerestraat: 

Zone 30 moet beter gesignaleerd worden 

Ideale zone voor permanente smiley (of later trajectcontrole) 

Versmalling aan Spar zal na bouw appartementen daar aangepast kunnen worden 

Aan dienst stedenbouw vragen hoe we de trage weg richting tunnel en tunnel zelf kunnen 
optimaliseren. Zijn ons bewust van belangrijke verbinding. 

 

- Warotparking - Warotstraat 

Parkeerverbod Warotstraat, in principe is dit geen ongepaste vraag, maar wel aftoetsen met 
ondernemers in dat gedeelte.  

Eventueel parkeerverbod in de tijd of blauwe zone 

Warotstraat kan fietsstraat worden 

Beek overdekken achter gebouw warot kan niet, is stedenbouwkundig niet mogelijk 

 

- Dorpsstraat 

Fietsstraat is ook onze intentie 

Permanente smiley is optie 

Belangrijk om te weten: Discussie lopende met De Lijn , dus alles wat Dorpsstraat betreft hangt af 
van de eindoplossing voor de bussen van De Lijn. 

 

- Algemeen: 
Signalisatie zone 30 moet op gans grondgebied duidelijker 

Schoolomgevingen moeten duidelijker aangeduid worden en inzetten op permanente smileys is een 
must 

Werk maken van trage wegen en schoolroutekaart 

 

- Participatie: 

In november, vlak na start nieuw schooljaar, met elke ouderraad digitaal vergaderen omtrent 
mobiliteit. 

 

 



4. Missie/visie ouderraad 
Nalezen en feedback aub. 
 

 

VOORUITBLIK 
 

1. Schoolfeest 
Karen kreeg last minute een uitnodiging om deel te nemen aan een online meeting over het schoolfeest. 
De leerkrachten willen dit jaar een online editie voorzien onder het thema ‘The Masked Singer’. Ouders 
en sympathisanten kunnen zich op voorhand inschrijven en een pretpakket aankopen waarin alles zit 
om er een gezellige avond van te maken. 
 

- Ouderraad staat in voor creatie visual (Hadewijch brengt dit in orde) 

- Ouderraad stelt zakken samen en voorziet inhoud/bedeling (Karen, indien hulp nodig geeft Karen 
een seintje) 

- Ouders kiezen zelf wanneer ze deelnemen in het weekend van 5-6 juni. Deelnemen kan tot 
zondagavond. De week nadien zullen er 3 winnaars geloot worden 

- Karen voorziet 3 pretpakketten voor de winnaars via sponsors  

- Opmerkingen doorgeven: opletten met avocado’s (rijpheid), ook link voorzien voor kinderen/ouders 
die geen pretpakket willen (niet verplichten voor een aankoop te doen).  

 
 

2. Scholenraad 
Geen punten voor de scholenraad 
 

 

TERUGBLIK 

3. Kaartjesverkoop 
Morgen worden de kaartjes ingeleverd, dan pas een zicht op de opbrengst.  
 

 

VARIA 

 

4. Berging ouderraad  
Katrien neemt dit verder op na schooltijd.  
 

5. Project speelgoedwinkel/speelplaats 
- Meester Hannes heeft lijst gemaakt voor materiaal – Offerte € 800 
-  Lijnen velden op speelplaats (offerte voor permanente lijnen) – Offerte:€ 750 
-  Goedkeuring van preventieadviseur 
-  Ouderraad geeft een ‘go’ als sponsor met de opbrengst van de kaartjes 
-  Oproep strips via de werkgroep van de school 
 

6. Afrekening ouderraad schoolsecretariaat 
Op einde schooljaar afrekening in + (opbrengsten) en – (bijdrage uitstappen) naar schoolsecretariaat. Al 
2 jaar een probleem 2018 -  2019 nog altijd niets ontvangen. Afrekening 2019-2020 (net voor 
paasvakantie gekregen en klopte niet echt. 

- Tussenkomst leerreizen – voor alle kinderen terwijl niet alle kinderen niet op schoolreis zijn gegaan  

- Afrekening fietsjes terwijl maart vorig jaar al grotendeels betaald 

- Afrekening hoekje St-Jozef (sokkel gingen we voorschieten), maar hele afrekening komt naar de 
ouderraad. Stef gaat het uitklaren met Kris Haeseart. 

- Stef controleert de afrekening samen met Karolien en Kris. 

 

• De Kraal Den Doren oproep samenwerking ‘veilig internet’. We sturen  

• Varia: Prijs voor kinderen Wiskunde (kangeroe wedstrijd), niet voor alle deelnemers – beloond als 
individu – kinderen wisten al wie zou winnen (wie beste in de klas is in wiskunde), teleurstelling als je 
slecht scoort en dan nog eens prijs als je het wel goed doet. 
Kan het niet een beloning voor de klas zijn? 



• Instapklasje: gebruik alcoholgel bij kleine kleutertjes – nut en is het een must? Preventieadviseur en 
CLB geeft advies om dit toe te passen, ook bij kleuters. Regelmatig handen wassen is wel verplicht.  
Meer aandacht spenderen aan verzorging van de handen? 

• Overgang grote kleuterklas naar 1e leerjaar: Niet alle gegevens zijn geweten om de nodige 
aanpassingen te communiceren naar de ouders. Voor ouders niet duidelijk wat er vooraf gaat aan 
dergelijke beslissingen. Stef legt uit waarom er nog geen concreet antwoord is vanuit de leerkrachten of 
directie. Juf Els en Katrien gaan wel al eens meedraaien in de kleuterklas om te kijken hoe de klassen 
nu functioneren ter voorbereiding. Ter laatste eind juni zal er een ontwerp zijn (aanpassingen mogelijk 
tot eind augustus).  

• 248 kinderen momenteel in school 

 
 

7. Herinnering volgende vergadering:  

- maandag 17 mei 

- donderdag 17 juni 

 

  

 


