
Ouderraad 20 september 2021

Agenda 2021-2022:
Wo 1/09 eerste schooldag

ma 20/09 Ouderraad 1

zo 03/10 VM: Trefbaltornooi

15u-17u: Meet en Greet Ouders jongste

kleuters

do 21/10 Ouderraad 2

vrij 19/11 ACTIVITEIT 1: QUIZ

do 25/11 Ouderraad 3

vrij 17/12 Kerstmarkt

ma 17/01 Ouderraad 4

di 08/03 Ouderraad 5

za 12/03 ACTIVITEIT 2: Kinderfuif/foodtruck

vrij 18/03 SALU

di 19/04 Ouderraad 6

zat 23/04 Monnekesdag

vrij 24/06 Ouderraad 7

tba juni Receptie 6de jaar

TBC Groen & klusjesdag

Verslag vergadering
Aanwezigen:
Axel Verhoeven, (Lies)Bet Boone, Dimi Hertoghs, Janice Van Deun, Vincent Mees, Valerie
Verbeeck, Michiel De Mol, Isabel Gibon, Bart Thieleman, Xavier Gys, Elisabeth Craenen,
Mathijs Buts, Johan De Herdt, Sarah De Schepper, Elke Roovers, Fran Deprez, Kim
Laeremans, Peggy De Laet, Nick Markie, Thomas De Backer, Karen, Thomas Fallentheyn,
Karroo Brion (nieuw), Jan Claus (nieuw), Geoffrey Tombeur, juf Katrin, juf Kristel, juf Liesbet
Verontschuldigd:
Ineke De Lens (nieuw), Anja Veekemans



Voorstellingsrondje oude en nieuwe leden

Goedkeuring nieuwe bestuur - geen bezwaren
● Voorzitter: Liesbet
● Secretaris: Michiel
● Penningmeester: Xavier

Er zal door het nieuwe bestuur getracht worden dat er bij elk evenement minstens één
iemand van het bestuur aanwezig zal zijn.
Volgende ouderraadvergadering zal een stand van zaken rond financiën gegeven worden.
Overdracht naar Xavier moet nog gebeuren.

Vertegenwoordiging ouderraad in de schoolraad
● Voor ouderraad: Elke & Mathijs
● in principe zijn dit mandaten voor 4 jaar, tenzij de school (of de ouderraad) verlaten

wordt. Wettelijk gezien is een beurtrol niet mogelijk
● rol schoolraad: vertegenwoordiging lokale gemeenschap en ouderraad
● budget, personeel,

Toelichting werking/functie OR
● Ouderraad helpt mee om evenementen te organiseren, probeert de ouders te

betrekken bij de werking van de school, probeert mee ouders en leerlingen een
warme omgeving te bieden, is een doorgeefluik voor vragen of suggesties van
ouders naar school en vice versa, is ook vragende partij om inhoudelijke input te
geven rond werking van de school als stem van de ouders.

● Elk engagement van ouders is een positieve zaak. De deelname aan een
ouderraadvergadering is geenszins een verplichting om elk evenement aanwezig te
zijn of te helpen. Iedereen draagt een steentje bij volgens eigen vermogen, zin en
talenten.

● Hoe ziet de school de rol van de OR? Wordt de ouderraad vooral gezien als
helpende handen om geld in het laatje te brengen? Of is er ook ruimte om
inhoudelijke input rond werking van de school te geven als stem van de ouders?
Wordt besproken door de leerkrachten.

ICT-raad
● ICT coördinator: Tim Goossens
● ICT -raad komt voorlopig niet samen, kan later terug opgestart worden als er nieuwe

expliciete noden zijn

Sportraad



functioneert los van de ouderraad en er is geen vraag om dat die band nauwer te maken.

Heraanleg speelplaats Hoge Akker (speeltuin en speeltuigen)
● gastspreker Vorselaar voor werkgroep
● Erasmus-project (loopt 2 jaar): leerkrachten gaan op uitwisseling naar buitenland om

daar te leren over Outdoor-learning; dit jaar al Finland in februari, later dit schooljaar
nog

Inzamelingsacties:

● Lenteverkoop: wafels en chocolade
○ >7000€ opbrengst, waarschijnlijk vanuit de school opnieuw
○ goed timen (niet overlappen met Dansateljee)

● Sponsortocht:
○ voor Sri Lanka en voor school in Luik
○ gekaderd in de klassen

● Doet ouderraad zelf nog iets?
○ eerder niet, anders wordt het misschien te veel

Noden van de school?
Budgettering (+ bijdragen schoolreizen)? ongeveer 600€
Glijbanen
Zwemmen kleuters, speeltuin, zandbak en trein,…

Uitleendienst bij wijze van inkomsten?
Nee, zal niet uitgebreid worden. Ouderraadleden kunnen hier eventueel wel gebruik van
maken. Steeds wel goed af te spreken.

Inventaris opmaken
Zal kunnen gebeuren als materiaal uit leraarslokaal terug in kelder staat...

Events en werkgroepen
● Meet en Greet Ouders jongste kleuters 03/10 15u-17u

○ Kim
○ Elke
○ Karroo

● Quiz vrij 19/11
○ Xavier



○ Mathijs
○ Thomas F.
○ Geoff
○ Thomas D.B.
○ Sarah
○ Veronique
○ Dimi

● Kerstmarkt 17/12: nieuw concept: eventueel combineren met lampionnentocht?
○ Karen
○ Karroo

● Salu: vrijdagavond 18 Maart 2022
○ Bart
○ Axel
○ Vinnie
○ Elisabeth
○ Isabel
○ Veronique

● (Kinder-)fuif/foodtruck 12/03
○ Xavier
○ Isabel
○ Peggy
○ Elisabeth
○ Janice
○ Kim
○ Liesbet
○ Nathalie

● Monnekesdag 23/4
○ ???

● Receptie 6de lj. (juni 2022)
○ Valerie
○ Janice
○ Mathijs
○ Elke
○ Fran

● Speelplaats herinrichting/vergroenen en klusjes
○ Thomas D.B.
○ Fran
○ Johan
○ Jan
○ Michiel

Varia
- Soep terug vanaf na de herfstvakantie
- Sportraad: leuk dat ook oud-leerlingen een brief gekregen hebben



- Wat zijn de plannen met voortuin? bv. moestuin (cfr. Mortsel), wordt wel gebruikt bij
goed weer

- 2 bellen ‘s morgens: 08:15: wisselen van speelplaats; 08:25 begin school
- fietsenrekken Hoge Akker altijd toe, maar niet meer op slot
- gadgets kerstmarkt: beter alternatief?
- soms ook scholenloop en dergelijke… via blauwe brief
- digitale facturen: zit in de pipeline

Andere mogelijke acties ter ondersteuning:

● Trooper: te bekijken en aanmelden https://www.trooper.be/nl

Corona:
● Kleuters, 1 2 3 eten nog in hun klas, de grotere in 2 shiften in refter
● geen grootouderfeest, zal in 2e KS in ander jasje
● digitaal lesgeven: nog online: als het nodig is nog wel, op maat te bekijken geval per

geval

Klusjes
● werkgroep: aantal mensen willen wel helpen, maar nog geen echte coördinator,

vraag of Ronald dat eventueel op zich kan nemen, of minstens lijst op te stellen
● berg: te zandig
● renovatie zandbak
● trein
● klimmuur: plaat moet vervangen worden… Axel en Johan trekken
● Gras in speeltuin (Thomas De Backer zoekt mee)
● houten piramide voor kleuterspeeltuin…
● de broodbakken van de kleuters: eventueel bak op wieltjes 61x82x46, door kleuters

te trekken.
Liesbeth vraagt na op haar school of lln zoiets kunnen maken

● Zithoek voor leerkrachten van paletten


