
Ouderraad 21 oktober 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:
(Lies)Bet Boone, Ineke De Lens, Axel Verhoeven, Dimi Hertoghs, Janice Van Deun, Vincent
Mees, Valerie Verbeeck, Michiel De Mol, Isabel Gibon, Bart Thieleman, Xavier Gys, Mathijs
Buts, Elke Roovers, Kim Laeremans, Nathalie , Karen ,Thomas Fallentheyn, Jan Claus
(nieuw), juf Ilse, juf Kristel, juf Nele
Verontschuldigd:
Anja Veekemans, Sarah De Schepper, Fran Deprez, Karroo Brion, Thomas De Backer,
Geoffrey Tombeur, Johan De Herdt, Peggy De Laet, Elisabeth Craenen, Nick Markie



Goedkeuring verslag OR1
geen opmerkingen

Financieel verslag
- Sept ‘20: €6685,22 ->  Sept ‘21: €3287,36
- €3000 steun aan school: kleuterzwemmen, sociale steun boerderijklassen, Robot

Bee-Bot (begin programmeren kleuters), digitaal bord
- enige inkomsten: sponsoring werk Elke
- €810 van actie Propere handen verkeerdelijk op rekening van ouderraad ipv school

gestort, wordt teruggestort.
- ...

Werkgroepen:
- Quiz:

- 25 ploegen ingeschreven, max. 27
- taken verdeeld
- logistiek in orde
- ipv veel prijzen, geld naar resp. klas

- Meet en Greet kleuters:
- springkastelen konden niet
- maar toch geluk met het weer
- goed concept
- ongeveer een derde niet op komen dagen, drank te ruim ingeschat, kan

hergebruikt worden voor bv quiz
- Kerstmarkt:

- eerste vergadering werkgroep leerkrachten moet nog komen.
- werkgroep vergroening komt in november samen 24/11 (zie onder)

Schoolraad:
- organogram school besproken
- outdoor learning ikv Erasmus+:

- suggestie om één van de leerkrachten die naar Finland gaan, uit te nodigen
om feedback te geven op een OR-vergadering

- MEGA: vroeger voor 6de lj, nu voor 5de lj. (drug)preventie : leren nee-zeggen, …,
sommige delen door politie gegeven, andere door leerkrachten
Het hoofddoel van M.E.G.A. is kinderen in staat te stellen positieve en gezonde keuzes te
maken voor zichzelf. Niet alleen voor lichamelijke gezondheid, maar voor het hele welzijn en
welbevinden. M.E.G.A. besteedt veel aandacht aan het ontdekken en stimuleren van sociale
vaardigheden die leerlingen helpen om die keuzes te maken. Leerlingen worden
aangemoedigd om samen op zoek te gaan naar een zinvol perspectief. Het doel op lange
termijn is jongeren in staat te stellen op elk vlak gezonde beslissingen te nemen, dus ook in
verband met risicogedrag, genotsmiddelen, omgaan met informatie via het internet, sociale
druk ...



- Corona: besmettingen op school (voorlopig vooral ouders) gaan nu pijlsnel omhoog.
- CLB beslist of een klas al dan niet in quarantaine moet

- CO2-meters: 2 meters op de school en circuleert. heel draaiboek hoe er mee om te
gaan en te documenteren

- eventueel vanuit ouderraad ondersteuning, maar niet echt vraag naar vanuit school
- quiz: ook een aantal maatregelen te nemen
- verbouwingen:

- toiletten nog kleine dingen niet in orde
- verwarming ongeveer in orde nu, overgegaan van mazout naar aardgas

- financieel niet echt rooskleurig: lestijden voor SES-kinderen (Sociaal Economische
Toestand) mogen enkel daarvoor gebruikt worden, daardoor moeten andere zaken
nu op een andere manier gefinancierd worden

- verkeer:
- situatie kerkplein, parkeerplaatsen, schoolstraat wordt niet goed

gerespecteerd, hoge snelheid Hoge Akker
- bedoeling om vanuit verschillende hoeken eraan te werken, eventueel

brieven schrijven
- werkgroep vanuit ouderraad: ook via whatsapp

Nieuwe leden werven:
- filmpje nog eens rondsturen

Inventaris opmaken
Kan gebeuren: Xavier en Valerie pakken dit op.

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
○ Ineke

● 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

Andere mogelijke acties ter ondersteuning:

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

Corona:
● zie verslag schoolraad

Puntjes directie:
- opzet infoavonden heel goed onthaald: op school
- rapport: kleine bevraging voor ouders van de ouderraad met kinderen lagere school

over het rapport
- Hoe ziet lerarenkorps de ouderraad:

https://www.trooper.be/nl


De school is op zoek gegaan naar een werkvorm om dit in kaart te brengen: het
participatiehuis. In het participatiehuis zijn de verschillende niveaus van
ouderbetrokkenheid terug te vinden.
Wij gaan ons vandaag enkel en alleen beperken tot de verhouding of de relatie
tussen de school en de ouderraad.

Je hebt geen stabiel huis zonder een stevige bodem. Alles staat of valt met een
goede samenwerking en een oprechte vertrouwensrelatie tussen school, ouders en
leerling.
Samen, open, gelijkwaardig, constructief en respectvol zijn belangrijke kernwoorden
die wij ook willen meenemen in de onderlinge relatie.

Maar er is ook geen stabiel huis zonder logisch bouwplan. Daarom was het ook
belangrijk dat we als school een duidelijke richting aangeven naar de ouderraad toe.
Om die richting te vinden, gingen de leerkrachten in verschillende groepjes aan het
werk. Zij probeerden in ieder kamertje naar concrete voorbeelden te zoeken. Heel
concrete voorbeelden op de vragen waar vind je dat de ouderraad kan meeleven,
meeweten, meehelpen, meedenken, meebepalen in het schoolgebeuren.

Nadien is dit samengebracht in 1 verdieping van dit participatiehuis. (zie bijlage)

Klusjes
● Toelichting door Els Fias van de preventiedienst Vorselaar over

speeltuinen/speelplaatsen aan de werkgroep klusjes/vergroening op Di 24/11
19u refter 4/5/6

● berg: te zandig
● renovatie zandbak
● trein afbreken en op termijn vervangen
● basketbalring verlagen
● 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.
Liesbet vraagt na op haar school of lln zoiets kunnen maken

● Zithoek voor leerkrachten van paletten


