
Vergadering ouderraad 13/09/2021 

Aanwezig: 

Steven ,Annelore, Sarah, Luc, Charlotte, Fien, Marie en Eveline 

Verslag vorige vergadering: 

Geen opmerkingen 

Voorbije activiteiten: 

- Afscheid zesdes: Leerlingen kregen usb stick met foto’s bosklassen+ agenda+ sponsering BBQ 

einde schooljaar. Zowel leerkrachten als leerlingen waren tevreden. In de toekomst gaan we 

blijven usb stick met foto’s bosklassen bezorgen. 

- Openklasavond: Ouders kregen brochure van de ouderraad met informatie over de 

ouderraad. Op afdeling steen niet gemakkelijk om elke ouder brochure te geven aangezien 

de twee ingangen openstonden. 

Komende activiteiten: 

- Eerste en plechtige communie: Alles is geregeld met fotograaf en parochie. Fotograaf zal 

foto’s naar ons mailen zodat we dan met enkele leden de foto’s op stick kunnen zetten. Voor 

de foto’s van de vormelingen contact met directie om eventueel usb stick aan jongere zus of 

broer mee te geven of desnoods naar hun huis te gaan brengen. Zodra wij foto’s ontvangen 

hebben zal er oproep gedaan worden naar de leden van ouderraad voor hulp om foto’s op 

stick te zetten.  

 

Annelore maakt ook al de afspraken met fotograaf en parochie voor communie/ vormsel in 

2022 (07/05 eerste communie, Vormsel 28/05). 

 

- Strapdag: Bandjes die altijd uitgedeeld worden gaan later geleverd worden, er wordt een 

alternatief voorzien. Mieke,Steven En Eveline gaan de attributen uitdelen op de strapdag. 

 

- Kermisritje: 4/10 zoals ieder jaar voor kleuters en eerste leerjaar. Steven gaat eens polsen bij 

kermiskraam. Liselotte heb jij eventueel nog een gsm nummer van kermiskraam? 

Oproep nieuwe leden: 

- Er werd al een brochure gemaakt die gegeven werd op de infoavond, bij nieuwe peuters zal 

er ook een brochure gegeven worden aan nieuwe ouders. 

- Er wordt een doodle aangemaakt om met de leden van de ouderraad een ludieke foto te 

maken waar er dan een poster gemaakt van wordt(vb in werkoutfit met verbouwingen 

school) om zo reclame te maken voor nieuwe leden. Gelieve deze doodle in te vullen 

https://doodle.com/poll/yvk6r8yr4xrfeqbh?utm_source=poll&utm_medium=link 

- Oproep via facebook/school die onze oproep deelt. 

Activiteiten toekomst:  

- Koekjesverkoop: In eerste instantie zal Fien es polsen welke leverancier wij gebruikten en zal 

deze dan doorgeven. Er kan ook eens gekeken of dit via een online platvorm niet haalbaar is 

zodat geld tellen achteraf niet nodig is. Koekjes leveren zou op 1 locatie gebeuren(turnzaal 

steen). Er zouden verschillende tijdstippen mogelijk zijn om koekjes op te halen die wij met 



de leden van de ouderraad dan verdelen (voormiddag, namiddag en avond). Zijn er leden die 

deze activiteit eventueel willen trekken? Laat dit via mail gerust weten. 

- Kaas en wijnavond: Wordt momenteel geschrapt wegens te weinig leden in de ouderraad en 

het niet haalbaar is om te organiseren. 

- Boekenbeurs: Mogelijkheid om de boekenbeurs door te trekken naar de volwassen om door 

voorbeeld een nocturne te houden voor de volwassenen. Steven polst bij jeukiboek. Oproep 

van Charlotte om boekenbeurs op 16/03 te houden. Steven vraagt dit na.   

Boekenbeurs zal doorgaan op 16 maart met aansluitend in de avond tot 21 uur een 

Nocturne. Jeukiboek gaat hier graag in mee. 

- Kookknutselen: Fien gaat met Kelly eens brainstormen naar alternatief(vb knutselen)om zo 

een mindere voedselverspilling te hebben. 

 

 Mobiliteit: 

- De fietsstraten zijn uitgebreid sinds kort.is nog niet helemaal duidelijk voor het verkeer. Er 

zou vanuit de gemeente moeten bekendheid gemaakt worden zodanig dat iedereen op de 

hoogte gesteld worden. 

Schoolraad: 

- Steven en Liselotte vertegenwoordigen nu de ouderraad. Er is nog 1 plaats voor de 

ouderraad. Moest er nog iemand interesse hebben van de ouderraad verwittig gerust 

Liselotte of Steven voor meer info. 

- Maximumfactuur gebeurd nu in 3 schijven sinds dit schooljaar 

- Vanaf herfstvakantie normaal start van de verbouwingen: Opvang zal doorgaan in lokalen 

van stekelbees , studie naast de refter van de steen. 

- 19/10 volgende schoolraad 

Punten directeur: 

- Het 5 de en 6 de leerjaar organiseren een kerstmarkt ten voordele van de bosklassen. 

Varia: 

- Emailadres ouderraad: 

- Tekst ouderraad op de website, Is ondertussen aangepast 

- Basketnetten worden vervangen(ouderraad betaalt dit).Sarah kijkt hiervoor. 

- Voetbalnetten worden ook vermaakt 

- Bedanking oudleden: Eventueel hen uitnodigen op het einde van het schooljaar als we 

picknick ofzo met de ouderraad doen 

Volgende vergadering:  

09/11/2021 

12/01/2021 

10/03/2021  

23/06/2021(deze i.p.v.  16/05) 

 



 

 

 

 


