
Vergadering ouderraad 10/03/2022 

Aanwezig: Charlotte, Steven, Annelore, Sarah, Luc, Fien, Mieke, Marie, Eveline en een hele grote spin 

☺ 

Verontschuldigd: Kelly, Liselotte 

Vorig verslag: Geen opmerkingen 

 

Voorbije activiteiten 

Droomboomwandeling: Er waren 19 formulieren ingevuld met zelfde handschrift waardoor 

stemming niet eerlijk was. Daardoor besloten om iedere deelnemer een bon te geven. Kelly bezorgt 

nog factuur van bonnen aan Liselotte. Volgend jaar misschien een ander concept omdat er te weinig 

deelnemers waren en weinig mensen deelnamen om de wandeling te doen. 

Komende activiteiten 

Boekenbeurs: Gaat door 16/03 van 11u30-21u met bar. Er zal ook een knutselactiviteit voorzien zijn 

voor de kinderen(maken van een masker met behulp van een stappenplan op de i-pad). 

Er zal ook een gadget aan de kinderen gegeven worden bij het indienen van hun ingekleurde 

kleurplaat(bandje).De boeken kunnen aangekocht worden met bankkaart, bar via cash (huur 

betaalterminal voor 1 dag =€160), dit is te duur. Sticker Payconiq is aangevraagd voor toekomstige 

activiteiten. 

Vanaf 18u30 signeersessies en 1 boekvoorstelling. Er zal nog mail uitgestuurd worden naar de ouders 

om meer reclame te maken. Auteurslezingen zijn reeds lopende. Fien zal kijken voor de drank te 

bestellen via rotsaert. 

Rode kruis: Datum staat momenteel vast op 11/05.Zou +- 230 euro ( uren + km vergoeding). De 

workshop duurt ongeveer 3u met een pauze. Liselotte polst nog eens of deelnemers meer dan 25 

personen mogen zijn. We zouden €5 vragen per inschrijving met een drankje. Zodra meer info zal er 

verder gecommuniceerd worden. 

Verkeershappening: Alles is reeds geregeld met politie/ gemeente. Data van voetgangersexamen 

liggen reeds vast. Er moet nog een datum voor fietsexamen vastgelegd worden. 

Fotoreportage voor Eerste communie/vormsel: Dit schooljaar nog werken met Davy en ieder ouder 

die wenst kan een fotoreportage kopen voor €15. Volgend schooljaar bekijken als dit via de parochie 

kan geregeld worden zoals andere scholen. Charlotte bekijkt dit met Siska. Voor dit schooljaar zorgt 

Annelore voor de communicatie met fotograaf, bedeling brief voor fotoreportage, maken van usb 

sticks en bezorgen ervan. 

 

Financieel: Momenteel een €11500 op de rekening. 

Afscheid zesdes: Er is voorgesteld om op 27/06 om 19u terug een receptie te houden. Ouderraad 

zorgt voor de receptie. Drank en een hapje wordt voorzien. Wie kan hieraan helpen? Er moet nog 

gekeken worden voor een afscheidscadeau, sowieso zal er gekeken worden om een usb stick te 

geven met de foto’s van bosklassen, maar iets bijkomend kan ook nog gerust. Annelore bekijkt of er 

genoeg usb sticks zijn om ook een fotoreportage te bezorgen aan het vijfde leerjaar. 



 

 

Schoolraad 

- Leerlingenaantal gezakt, waardoor fulltime minder volgend schooljaar.Zal intern bekeken 

worden hoe best op te lossen. 

- Voorbereidingen schoolfeest volop bezig(22/05 van 13-19u) 

- Asbestverwijdering nog volop aan de gang. 

- Schoolreizen liggen vast 

- Digisprong: Laptops geleverd in derde graad 

Punten directeur 

- Volgende vergadering van de ouderraad gaat door in de pastorie(laatste vergadering van 

Luc). 

- De infoavond van het derde kleuter naar eerste leerjaar gaat door op 21/04.Er wordt 

gevraagd aan de ouderraad om ook aanwezig te zijn van 19-20u30.Steven of Fien nemen dit 

op zich op. 

- Er wordt ook gekeken om in toekomst een infomoment te voor zien voor ouders waar hun 

kind starten in het tweede leerjaar(nu is het soms wennen aan de overgang naar de steen, 

niet alles is duidelijk voor de ouders). 

- De school nam deel aan project fons en kregen hiervoor €2000,dit geld zullen ze benutten 

om een stuk stille speelplaats te creëren in de steen(met zitbanken en een buitenbib). 

Varia 

-Zorguren: Er kwam vanuit de ouders de vraag hoe zorguren verdeeld worden, is niet echt duidelijk 

voor de ouders. Voorstel is om bijvoorbeeld ieder personeelslid eens voor te stellen en wat die juist 

doet, ook hoeveel zorguren er juist zijn zodat ouders een goed beeld hiervan krijgen. 

- we zouden vanuit de ouderraad op het einde van het schooljaar graag ieder kind en personeel 

trakteren op een ijsje. Fien zal prijzen vragen bij hoeve Z. 

-Actie Oekraine:L4B zal een inzamelactie houden van materiaal ten voordele voor Oekraine.de 

inzamelactie zal over gans de school gehouden worden. Materiaal zal op 17/03 of 18/03 naar een 

inzamelpunt in Kortemark gebracht worden. Annelore houdt contact met de juf en communiceert 

voor hulp brengen materiaal naar Kortemark. 

- Bedankt voor het kaartje die we kregen voor de week van de vrijwilliger! 

 

Volgende vergadering:23/06 in de pastorie 

 

Dankjewel Luc om Charlotte te redden van de spin ☺ 

 

 


