
Verslag ouderraad 12/01/2022(online) 

Aanwezig: 

Liselotte,Sarah,Eveline,Marie,Mieke,Steven,Annelore,Hanne,Juf Katrien,Juf Annelies, Juf 

Charlotte,Meester Luc 

Vorig Verslag 

Geen opmerkingen 

Voorbije activiteiten 

Koekjesverkoop: Vlot verlopen, verdeling ging zeer goed,697 zakjes verkocht. Nog extra korting 

gekregen van Lotus. Mooie winst. Zeker voor herhaling vatbaar. 

Droomboomwandeling: Ondanks weinig inschrijvingen toch succes, veel wedstrijdformulieren reeds 

ingevuld, moeten we blijven doen. Misschien thema niet zo ver zoeken, wat eenvoudiger aanpakken. 

Moet haalbaar zijn voor de ouders(vb lichtslinger buiten hangen). Lager doet op 13 en 14 januari een 

stukje van de droomboomwandeling 

De stemming is ondertussen binnen, maar door veel stemmen met hetzelfde handschrift werd 

beslist om de stemming ongeldig te verklaren. Daardoor werd beslist door de werkgroep om alle 

deelnemers een prijs te geven. 

Komende activiteiten 

Boekenbeurs/boekenvoorleesweek: Prioriteit voor boekenbeurs momenteel op boekenbeurs zelf en 

eventuele nocturne. Verdere activiteiten afhankelijk van corona. 

Auteurslezing: - Bart Vantieghem voor 1ste en 6 de leerjaar(4 workshops) 

                   - Kris Kowlier voor 3de en 4de leerjaar 

Voor 2de en 5de leerjaar zijn er lezingen via de bibliotheek. 

 

Rode kruis EHBO: Zouden we openstellen voor alle ouders/personeel van school. Per workshop 

plaats voor 25 mensen. Voorlopig datum 11/05/2022.Alles afhankelijk van corona als dit eventueel 

mag doorgaan. Ferm ook geïnteresseerd om eventueel deel te nemen. 

 

Financieel 

€ 2757 winst met de koekjes 

Schoolraad 

Volgende schoolraad vind op 21/02 plaats 

Punten directeur 

- Vanaf volgende week beginnen de werken! Opvang gaat door in stekelbees. Studie in de 

boei(lokaal naast refter steen). Alles zal duidelijk via mail en sociale media gedeeld worden 

waar ingang van school is, waar er gegeten zal worden. Waar opvang/studie is. 



- Lezen in actie: Samen met juffen en ouders wordt er verder gewerkt om kinderen te blijven 

motiveren om te lezen. 

- Schoolfeest: 22/05 met thema feest voor de kinderen. We mogen onze eigen input/ideetjes 

als ouderraad doorgeven aan school(vb workshop, leuke activiteit,…). 

- Kinderraad: Is een engagement voor 2 jaar die een kind aangaat in het vijfde leerjaar 

waardoor niet elke kandidaat verkozen kan worden. 

- Eerste communie: 24 eerste communicanten. Moet nog verder besproken worden voor 

parochie i.v.m. fotoreportage(minder communicanten is grotere kostprijs voor ouders). 

- Er kwam een vraag i.v.m. last minute beslissing soep. Dit is praktisch niet haalbaar, voor 9u 

kan er nog veranderd worden om al dan niet soep te drinken, nadien wordt bestelling 

doorgegeven. 

Volgende vergadering 

10/03 

23/06 

 

 

 

 


