
Verslag algemene ouderraad 

Datum:   23-11-2020 
Aanwezig: Vanessa, Gijs, Pieter, Michael, Matthias, Sanne, Wim, Katrien, 

Nele H, Nele V, juf Nele, Wendy, Lesley, Heidi, Guy, Thomas, 
Christof, Sandra, Sophie, Karel, Perla, Dorien 

Verontschuldigd: Henk, Nathalie, Annelies, Griet, Wendy, Kurt 
Verslag:  Guy Corné 

Agendapunten van de ouderraad 

1. Werkgroep “Take away” 
• Veel inschrijvingen. Voor een eerste editie lijkt het een succes te zijn. 
• Er zijn wat opmerkingen gekomen op de QR-code 

2. Werkgroep Sint 
• De werkgroep is nog op zoek naar de Sint en zwarte Pieten. Eventueel was 

de vader van Matthias kandidaat. 
• Indien mogelijk aanwezigheid van de sint op de KS, voor LS worden filmpjes 

gemaakt. Dit wordt gedaan door WG Sint. 

3. Werkgroep “3 koningen” 
• De werkgroep heeft een vergadering gehad waarop de verschillende opties 

bekeken zijn: 
• Optie 1: live zingen zoals de voorbije jaren 
• Optie 2: een filmpje maken 
• Optie 3: een wandeltocht met lichtjes 

• Optie 1 is geen optie gezien de nog steeds geldende Corona-maatregelen. 
Optie 3 wordt weerhouden als een idee voor de toekomst, en kan eventueel 
ook als bijkomende activiteit. 
Optie 2 wordt weerhouden als oplossing voor dit jaar. 

• Tegen 15/12 kan al een eerste versie van het filmpje getoond worden. 
• Een ander idee voor de toekomst is een “3-koningentaart”. 

4. Werkgroep “Nieuw activiteit” 
• Deze werkgroep komt binnenkort samen. 
• Eerste ideeën: een wandeling, een film, … 

5. Werkgroep “Communicatie” 
• PowerPoint gepresenteerd door Pieter met de verschillende ideeën en 

inzichten van de werkgroep. 
• Vraag van Pieter om bij elke activiteit enkele foto’s trachten te maken en naar 

de werkgroep “Communicatie” op te sturen. Deze kunnen dan op de website 
geplaatst worden. 

6. Rondbrengen drukwerk 
• Weekend van 11 December: voor het consortium Borgerstein kan er 

drukwerk rondgebracht worden. Dit is de wijk Pasbrug-Nieuwendijk. 
• Weekend van 18 December: rondbrengen drukwerk gemeente SKW. 

Punten van de school 

• De school heeft vorig schooljaar 1500€ gekregen van de ouderraad. Hiervan is 
750€ gespendeerd aan fietsjes, en 750€ voor de aanvulling van de uitleenkast. 

• De leerlingenraad van november is verplaatst naar 3 december. 



Rondvraag 

• “Is een online praatavond (webinar) nog een optie? Dit kan nog steeds. De 
ouderraad is nog steeds lid van het VCOV die praatavonden organiseren. 

• Briefjes om aan de take-away te hangen zullen door de school afgedrukt worden. 

Volgende ouderraad : 15 december 2020 om 
20u30


