
Verslag algemene ouderraad  25-02-2021 
 

Agendapunten van de ouderraad 
 

1. Vooruitblik brunch 
Er zijn momenteel ontbijtmanden besteld voor 134 kinderen en 243 volwassenen. 
Daarnaast zijn er  8 flessen cava en 60 pakjes pannenkoeken besteld. 
We ontvangen een sponsoring van Neuhaus, Inex en Roularta. Bij Vondelmolen kunnen 
we goedkoop peperkoek bestellen. 
Nog over nadenken in de werkgroep: prijs koppelen aan leuke foto. 
 

2. Vooruitblik schoolfeest 
Omdat er geen schoolfeest kan georganiseerd worden, wordt het vervangen door een 
fietstocht en “aperoboxen”. 
Voor de volwassenen worden er  2 verschillende soorten boxen aangeboden. Daarnaast 
wordt er een box voor de kinderen aangeboden. Drank is apart bij te bestellen. 
We maken een fietstocht van 5 en 20 kilometer. Tijdens de fietstocht worden er 
opdrachten / filmpjes van de verschillende jaren voorzien. 
Deze fietstocht wordt gekoppeld aan een wedstrijd waaraan tombolaprijzen zijn 
gekoppeld. 
 

3. Stand van zaken werkgroep communicatie. 
Er is nagedacht over mogelijke aanpassingen voor het  deel van de ouderraad op de 
website. In de bijlage kan je alle bedenkingen terugvinden. 
Bij wie is wie zouden we enkel het bestuur met foto erop zetten. De andere leden enkel 
met naam en kinderen (+ klas van de kinderen). Op deze manier starten en zien of het 
werkbaar lijkt. 
Om de website up-to-date te maken, zijn we nog op zoek naar leuke foto’s. 
 
We zouden alle informatie willen verzamelen in 1 online map zodat iedereen er aan kan 
en dat er geen informatie verloren kan gaan. Mathias vraagt na of het mogelijk is dat de 
ouderraad een mapje krijgt op de server van de school. 
 
Er wordt een standaard balk gemaakt om onderaan een affiche/flyer/… te plaatsen. Op 
deze manier is er een herkenbaarheid tussen de verschillende activiteiten, maar kan 
iedere werkgroep toch creatief zijn. 
 
Alles wat in de vitrinekast moet opgehangen worden doorsturen naar Greet van het 
secretariaat. Een neerslag van het verslag van de ouderraad zou daar ook moeten 
hangen. 
 
Zeer mooie reacties op de schoolkrant. Het zou misschien nog meer gelezen worden 



door de leerlingen als het aan de ramen van de refter wordt gehangen of enkele 
afdrukken ter beschikking van de leerlingen worden gesteld. 
De elektronische versie doorsturen via isiu zodat het werkelijk doorbladerd kan worden 
kan er misschien voor zorgen dat het meer gelezen wordt. 
 
Per werkgroep zou er een e-mailadres moeten zijn. 
 

4. Stand van zaken zwerfvuilactie 
We hebben blok 2 toegewezen gekregen van de gemeente. 
Deze blok bestaat uit volgende straten: Clemenceaustraat, Hertstraat, Lindestraat, 
Heistukken en Walemstraat. 
We moeten 3 à 4 acties per jaar plannen. De eerste actie wordt gepland rond de 
paasvakantie.  
 

5. Bedeling drukwerk gemeente 
Tijdens het weekend van 21 maart kunnen we drukwerk rondbrengen voor de gemeente. 
De meerderheid van de aanwezige ziet dit zitten. Dit brengt 500 euro op voor de werking 
van de ouderraad. 
 

6. Driesporenbeleid in de lagere school 
De lagere school gaat een stap verder in het gedifferentieerd werken. De leerlingen gaan 
gradueel leren werken met deze methode. In een brief via Gimme is de volledige werking 
toegelicht. 
 

7. Extra juf in de kleuterklas 
Door het grote aantal instappers zijn er voldoende uren voor een extra kleuterjuf. 
De juffen gaan met 2 in de klas staan of splitsen de leerlingen in groepjes op. Om de 
laatste optie mogelijk te maken is de computerklas omgetoverd tot een kleuterklas. 
 

8. Varia 
Er staan frequent auto’s buiten de vakken geparkeerd in de Albertstraat. Dit wordt 
(ogenschijnlijk) gedoogd. Dit moeten we aankaarten. 
 
De plechtige communie zat doorgaan op zondag 26 september. 

 

Volgende ouderraad maandag 29 maart 2021 om 20u30. 


