
Verslag Ouderraad 23/06/2022 

Aanwezig: Luc, Charlotte, Steven, Annelore, Sarah, Kelly, Marie, Mieke, Hanne, Liselotte 

Verontschuldigd: Fien, Eveline 

Vorig Verslag: Geen opmerkingen 

Voorbije activiteiten 

- Boekenbeurs: Was een groot succes, beste jaar qua verkoop. Boekenbeurs was al vroeg 

open waardoor mensen na school al konden langssgaan.Tot 19u veel volk, nadien geen 

succes(auteurs met volwassen boeken). 

- Rode kruis: 9 deelnemers, heel interactief en interessant! Indien volgend jaar terug veel 

vroeger reclame maken, nu maar kleine weken op voorhand reclame gemaakt waardoor 

potentiele deelnemers gemist.  

- Verkeershappening: Heel goed verlopen, waren ook heel veel vrijwilligers. Er waren minder 

activiteiten dan andere edities waardoor meer verspreid over de dag. Idee voor volgende 

editie, bij dode hoek vragen of er een vrachtwagenchauffeur zelf de uitleg kan geven 

waardoor het voor de kinderen misschien nog leerrijker is.  

- Activiteit Oekraïne: Heel goed verlopen, twee volgeladen auto’s met spullen afgezet in 

Kortemark. Kinderen vonden het leuk om iets voor een goed doel te doen. Volgend 

schooljaar sowieso terug soep op de stoep(derde graad). 

- Fotoreportage Eerste communie/Vormsel: Vlot verlopen. In totaal 43 fotoreportages 

besteld. Mooie foto’s. Goede communicatie met fotograaf en Tabor. Nog niet aan uit hoe 

volgend jaar doen(standaard pakket vanuit kerkfabriek of verder zoals nu)?Fien ging eens 

polsen bij Aartrijke waar ze reeds fotoreportage vanuit parochie doen. 

- Ijsje: Heel succesvol, kinderen waren zeer enthousiast. Was ook een warme dag, ideaal weer 

dus. Misschien volgend jaar wel op een donderdag waardoor een uur langer tijd om ijsjes te 

scheppen(derde graad had juist tegen 15u ijsje). 

Komende activiteiten 

- Afscheid zesdes 27/06: Er zal een boekje en foto gegeven worden aan zesde leerjaar. Er zijn 

170 inschrijvingen. Er zal witte wijn, jupiler, fruitsap, appelsap, water en prikjes zijn. Als hapje 

zijn er zoutchips, paprikachips, kaas en salami. Er worden ongeveer 2 consumpties per 

persoon voorzien. Annelore zal een woordje vanuit de ouderraad toelichten. We spreken af 

om 18u15 in de steen om alles klaar te zetten: Mieke, Steven, Hanne, Annelore, Marie, 

Liselotte. 

- Openklas 29/08+ vrijetijdsbeurs 17-19u: De ouderraad zal in de twee afdelingen flyeren. We 

gaan met een standje van de ouderraad staan aan de afdeling steen waar ook de 

vrijetijdsbeurs staat. Helpende handen zijn: Steven(enkel voorbereiding), Hanne, Kelly, 

Mieke, Marie, Annelore(geen voorbereiding maar dag zelf helpen). Steven zorgt nog voor de 

flyers. 

Financieel: 

- Momenteel met alle onkosten een € 10000. We sponseren volgend jaar terug het zwemmen 

voor het derde kleuter. Dit jaar ook gedaan(kwam op een € 960). 

 

 



Schoolraad: 

- Er komt een stille speelplaats in de steen die op afspraak met de leerkracht zal gebruikt 

worden. 

- Er is een oefen evacuatie geweest in de afdeling steen op 29/03,daar  kwam er een punt dat 

er geen signaal doorkwam in de eetzaal en boei(er is een project ingediend om dit te 

herstellen). Tot dit hersteld is hebben ze andere oplossing zodat er een controle uitgevoerd 

wordt in eetzaal/boei bij mogelijk brandalarm. 

- Zolder van pastorie werd omgedoopt tot een kleuterturnzaal, na bouwwerken zal dit een 

polyvalente zaal worden. Heel mooi ingericht. 

- Gemeenschappelijke leraarskamer: Zo kunnen leerkrachten van stap en steen meer contact 

met elkaar hebben. 

- Bouwwerken: 28/06 ontmantelingswerken en vanaf 01/07 afbraakwerken. Het eerste stuk 

van de Muscarstraat zal afgesloten worden, tweede deel wordt tweerichtingsverkeer 

waardoor parking gebruikt kan worden tijdens bouwwerken. De binnenplaats van het 

veltershof zal ook mogen gebruikt worden als speelplaats voor het derde kleuter en eerste 

leerjaar bij regen. 

- Maximum factuur volgend schooljaar €5 duurder 

- Klasindeling: -1 peuter, 2 eerste kleuters, 2 tweede kleuters, 1 derde kleuter, 2 eerste 

leerjaar, 2 tweede leerjaar , 1 derde leerjaar, 1 vierde leerjaar 1 graad klas 3-4, 1 vijfde 

leerjaar, 1 zede leerjaar. 

- Stapsteenfeest: sommige mensen vonden sommige activiteiten te duur(vb springkasteel).5 

jaren plan voor schoolfeest zodat ieder kind in kleuter en lager eens een dansje kan doen. 

Volgend jaar terug fietstocht. 

- 08/03/2023: Boekenbeurs 

- 26/06/2023:exodus 6 de leerjaar 

Punten directeur 

- Laatste vergadering meester Luc, bedankt de fijne samenwerking met ouderraad. Luc, jij ook 

bedankt voor de fantastische samenwerking! We gaan je missen maar weten dat we met 

Charlotte ook een fantastische samenwerking zullen hebben! 

Varia 

- We gaan met de ouderraad kijken voor een nieuwe tweedehands frigo. Diegene die we nu 

hebben is zeer oud en voldoet niet meer aan de eisen.  

Steven en Liselotte bekijken dit. 

- Volgend schooljaar terug sponsering voor het zwemmen derde kleuter. 

- Steven stopt in werkgroep mobiliteit. 

- Volgend jaar willen we terug een quiz organiseren! 

Nieuwe leden 

Momenteel twee potentiele nieuwe leden, we zullen die nog contacteren. 

 

Volgende vergadering 

15/09 houden we een ontmoetingsavond om 20u,bedoeling is hiervan om nieuwe leden uitleg te 

geven wat we doen, ook kennismaken met elkaar. Steven maakt een PowerPoint. 



Eerste vergadering is dan 6/10 om 20u in de pastorie. 

Bedankt terug voor het fijne werkjaar! Het was niet altijd even gemakkelijk doordat we met niet 

zoveel zijn maar we bewezen terug dat we heel wat konden doen voor de kinderen! Sarah jij 

bedankt voor je jarenlange inzet in de ouderraad! We gaan je missen! 

 

 

 

 

 


