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Beste ouders, 

 
Gelieve hierbij het verslag te vinden van de ouderraad 06/11 

 
Aanwezig; Nele, Elsie, Sam, Rozemarijn, Valerie, Stefaan, Karolien, Ann, Kris, Femke, Mafalde, Geert 
 
Verontschuldigd; Mia, Pieter, Kristien, Anne, Leen, 
 

1. Goedkeuring van het verslag van de OR dd. 09/2019 

Goedgekeurd. 

2. Samenstelling van de ouderraad / Ledenlijst 

3. Nieuwigheden vanuit de school: 

a. resultaten fietsencontrole 

Er waren weinig kinderen met de fiets wegens slecht weer. Veel fietsen waren niet in 
orde. Bij hercontrole waren bijna alle fietsen in orde. Belangrijk dat dit in het begin 
van schooljaar valt. 

b. opkomst en werking kinderkoor 

Iets minder kinderen van de hogere jaren. Maar toch mooi aantal. Kinderen zijn 
opnieuw zeer enthousiast, 

c. dierenhotel staat klaar ook voor kleine ‘gasten’ 

 

d. G.G.T: Nieuws en planning voor dit schooljaar 

Dit jaar staan kind en dier en de relatie tussen centraal. 

                             Suggestie. Dierenknuffeldag. Of bednetdag waarbij ze knuffel knn meebrengen. 

 

 

 

 

 

4. Evaluatie voorbije activiteiten: 

a. Info-avond/cafeetje; kalenders 



 

22 stuks zijn over. Ongeveer zelfde aantal is verkocht. Nog aanbieden bij de 
wandeling. Prijsverschil opvragen voor volgend jaar voor 120 of 130 stuks. Proefdruk 
dient opgemaakt voor 15 augustus. 

Klasverantwoordelijke deelt bonnetjes uit voor gratis drankje in kleuterklassen. 

b. Dag van de leerkracht 

Enorm geapprecieerd. Zeer rijkelijk. Met 5e en 6e meegeven op zeeklassen werd 
super onthaald. De ouderraad gaat zich engageren om dit jaarlijks te herhalen. 

In de laatste ouderraad van dit werkjaar inplannen. 

c. Welkomstontbijt 1ste kleuters en peuters 

Leuk initiatief.  Bij uitnodiging afknipstrookje voorzien zodat ouders niet heel briefje 
teruggeven. Mee opnemen op kalender en plannen op laatste ouderraad van dit 
werkjaar. Etiketten met naam van de ouder en vermelding papa mama van .. is goed 
onthaald. Goede opstelling van tafels. Er was veel overschot, dit wordt mee in 
rekening genomen, 

Activiteit niet laten samenvallen met parochiale activiteiten. 

d. Uitstap ouderraad. 

We houden dit op dezelfde moment gepland. Voorkeur voor een activiteit met kinderen of 
zonder kinderen kan besproken worden. Inplannen op laatste ouderraad van dit werkjaar. 

 

5. Komende activiteiten : 

a. 10/11 – Lichtstoet 

Onderste deel van de kar wordt versierd met tekeningen van de kar en met 
behangerslijm bevestigd. Zaterdag 9/11 wordt er afgesproken om 11u  om de kar te 
versieren. 

Deelnemers; Geert, Stefaan, Mia, Bram 

Kar staat klaargemaakt op school en vandaar naar dorpshuis. 

School heeft nog de bonnetjeskar die een andere plaats nodig heeft die afgedekt 
moet worden en verplaatst wordt na de lichtstoet. 

 

b. 23/11 – Familiewandeling 

Kinderkoor zal optreden in de sporthal. Matten voor kleuters. Stoelen voor 
toeschouwers. Podium wordt gemaakt met banken, tafels, etc.. 

Scmink voorzien tussen 4 en 6. Elsie neemt contact op met Veerle Nuytkens. 

Werklijsten dienen ingevuld te worden. Oproep aan alle klasverantwoordelijken. 

 

6. Varia: 

a. VCOV info-avond “Actieve ouders in de ouderwerking” 

Koepel van de ouderraad. Verschil tss ouderraad en oudercomite werd hierin 
uitgelegd. 



 

Wat wordt in andere scholen gedaan voor nieuwe ouders aan te trekken. 

Aan werkgroepen een trekker aanduiden die de groep meetrekt. Mensen die niet in 
de ouderraad zitten toch te laten deelnemen aan de werkgroep zonder in de 
ouderraad te moeten deelnemen. 

Www.vcov.be 

 

b. Payconiq 

Aanvraag wordt gedaan. Komt in orde tegen winterwandeling, Iedereen laat betaling 
zien aan de kassa. Geen extra tablet/computer nodig. 

c. Versiering Bus 

Pieter heeft geïnformeerd. De school wenst dit project voor dit jaar on hold te zetten 
wegens andere prioritaire zaken. Ontwerp dient in samenspraak met school te 
gebeuren en ouderraad bekijkt dit naar financiering toe later in dit jaar. 

d. Brico Schoolproject 

Voor 30 november dient er een aanvraag ingediend te worden. Klusteam van 6 
dappere doe het zelvers. Klusperiode kiezen tss 1 feb en 30 april. De oude 
fietsenstalling omvormen tot stille hoek. Filmpje van 60 seconden moet gemaakt 
worden. 

Elsie stelt de vraag aan 4-5-6 naar maken filmpje. Snoezelhoek op de 
buitenspeelplaats.  Naar scenario toe wordt dit voorgesteld aan de leerkrachten. 

e. Spelletjesnamiddag. 

Winteractivieit naar voorjaar toe voor namiddag spelletjes spelen tussen 2 en 5 voor alle 
kinderen. Ism spelfanaat. Of ouders nemen verschillende spelletjes mee. Wie heeft er zin om 
werkgroep voor de spelletjes op te richten. Geert is geëngageerd. 

 

http://www.vcov.be/

