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Agendapunten van de ouderraad 

1. Nabespreking kinderfuif 
• Ongeveer 200 euro opbrengst (alhoewel opbrengst niet het hoofddoel van de 

kinderfuif is). 
• Wat met kinderen die frituurhapjes willen? Puntje voor de werkgroep voor 

volgend jaar. 
• Vraag of de muziek soms niet te luid stond. Het geluidsniveau is een 

combinatie van de muziek en de kinderen die zeer enthousiast meezingen. 
Dit blijft een belangrijk aandachtspunt. 

• Vraag om de CM te bedanken via nieuwsbrief voor de koptelefoons. -> actie 
voor de school. 

• Naar volgend jaar toe: afval sorteren. Chipszakjes en drankflesjes apart. 
Puntje voor de werkgroep voor volgend jaar. 

• Tent van de toiletten misschien beter toe doen zodat kinderen niet weg 
kunnen. Dan moeten de ouders naar de andere toiletten kunnen. 

2. Opstarten nieuwe activiteit 
• Bedeling van het gemeenteblad voor oktober 2020. Dit jaar lukt dit niet meer. 

Pieter heeft de aanvraag gedaan. 
• Allerhande impulssubsidies kunnen aangevraagd worden, bijvoorbeeld: 

• Impulssubsidie personen met een handicap: activiteiten die geschikt 
gemaakt worden voor personen met een handicap. 

• Duurzaam evenement: activiteiten waarbij afval, water, energie en 
belasting van het milieu beperkt worden en duurzame of 
seizoensgebonden producten gebruikt worden 

• Impulssubsidie Integratie: voor activiteiten die een diverse 
samenleving bevorderen via beeldvorming, sensibilisering en 
samenwerking 

3. Oudercontact KS op donderdag 3 december 
• Nele V, Nathalie, Christof en Lesley zijn kandidaat voor het drankenstandje. 

4. Schoolfuif is op 1 februari. 

5. 17 januari wordt er een “Wintercafé” georganiseerd door de kleuterschool. Dit is 
ter vervanging van de kerstmarkt. Om organisatorische redenen wordt dit na de 
kerstvakantie gehouden. Het is nog niet geweten hoeveel hulp er nodig is van de 
ouderraad. 

6. Brico-actie: Indien je een filmpje maakt met de kinderen over de klusjes of 
verbouwingswerken die je wil doen maak je kans om geld of tegoedbonnen te 
winnen. Hiervoor wordt een nieuwe werkgroep opgesteld: 

• Pascale 
• Michael 
• Pieter 
• juf Inge V 



Pascale zal de werkgroep een eerste keer samenroepen. Het filmpje moet voor 
30 november ingezonden worden. Een idee zou zijn om een deur te maken 
tussen juf Inge haar klas en het tuintje. 

7. Trooper: niet gelukt (IT werkte tegen). Vanessa doet een nieuwe poging. 

8. We zijn uitgenodigd op de gala-avond van de “Katelijnse Keien” op 22 november. 
Christof en Nathalie gaan ons vertegenwoordigen. 

9. De gemeente is op zoek naar vrijwilligers voor de buitenspeeldag op woensdag 22 
april. Vrijwilligers kunnen zich steeds aanmelden bij de gemeente. 

10.Etentje ouderraad met activiteit: Nathalie en Christof steken hier hun schouders 
onder. 

11.Veiligheid: 
1. Ouders weten niet goed hoe ze fiets-uitstappen moeten aanpakken. 
2. Wildparkeren en chaos rond de school 

Pascale gaat hierover eens de bevoegde schepen over aanschrijven. 

12.In Duffel staan aan een school tekeningetjes van Nijntje in de stoep om kleuters 
duidelijk te maken wat ze moeten doen in het verkeer. Nele H zal hier foto’s van 
maken en doorsturen aan de werkgroep veiligheid en de school. 
 
Nog een ideetje is om de kinderen zelf verkeersborden te laten maken. 

13.Na de vakantie begint de fluoactie weer. Vraag van de werkgroep veiligheid om 
voor alle kinderen van de lagere school een lichtje te kopen dat ze aan hun broek 
of boekentas kunnen hangen. Juf Katrien zou zich nog verder informeren. 

Punten van de school 

• Sinds vorige week is de school ’s middags naar een restaurantsysteem 
overgeschakeld. Dit systeem is in testfase en wordt nog verder door de school 
geëvalueerd. 

• Voorstelling van de verbouwingswerken aan de kleuterschool. De duur van de 
werken wordt geraamd op 1 jaar. 

• Openluchtklassen: 
• Vanaf volgend jaar zou de eerste graad een buitenschoolse activiteit doen 

met 1 overnachting (bijvoorbeeld “De Brink” in Herentals), de tweede graad 
met twee overnachtingen (bijvoorbeeld talentklassen in Malle of zeeklassen 
in Oostduinkerke), en de derde graad gaat vanaf 2022 samen op 
sportklassen. 

• De school heeft 10 Chromebooks (= laptop met Google Chrome OS als 
besturingssysteem) gekocht. 

• Vraag van de ouderraad: “Is het nodig om elk jaar opnieuw schrijf- en 
kleurmateriaal aan de kinderen te geven?”. De school heeft hier intern ook al veel 
besprekingen over gehad en er is beslist om dit toch te doen. Niet alle kinderen zijn 
even zorgzaam met hun gerief. De kinderen die niet zorgzaam zijn zouden beloond  
worden met nieuw schoolmateriaal. 
 
 



• Als alternatief voor de rooktegels kunnen er borden komen om roken af te raden = 
“Generatie rookvrij”. 
 
www.generatierookvrij.be 
Hier kan gratis materiaal besteld worden om roken te ontmoedigen. 

Volgende ouderraad : 3 december 2019 om 
20u30

http://www.generatierookvrij.be

