
VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD 24/11/2022 

Aanwezige leden: 

Lid ouderraad Aanwezig Verontschuldigd  Lid ouderraad Aanwezig Verontschuldigd 

An V. C.   X  Katrien W.   X 

Ann Claeys X    Katrijn V.   X 

Ann Cleemput   X  Liesbeth P. X   

Davy V. M.   X  Lotte P. X   

Deborah D. M.   X  Nick C.   X 

Dorothy D. C. X    Peggy D. K.   X 

Dries H. X    Peter H. X   

Elien B.   X  Pieter A. X   

Els H.   X  Saskia M. X   

Eveline B.   X  Stefaan V.   X 

Griet D'h. X    Vanessa C. X   

Isabelle R.   X  Wally A. X   

Karolien V. D. X    Wim V. A. X   

 

Aanwezige leerkrachten: Juf Leen, Juf An, directeur Stefan 

Nieuwe penningmeester 

Vanaf volgend schooljaar zal Griet D’Hollander  Vanessa Clement vervangen als penningmeester van 

de ouderraad. 

Zij zullen van de rest van het huidige schooljaar gebruik maken om een aantal taken samen uit te 

voeren en systematisch over te dragen, zodat dit vlot kan verlopen. 

We zoeken dan wel iemand die Griet haar huidige taken m.b.t. het bestellen van drank en snacks 

voor de vergaderingen en andere activiteiten wil overnemen.  

 

Evaluatie voorbije activiteiten 

Ouderraadcafés: zelfde formule als vorige jaren, OK, hoeft dus niet in detail besproken te worden. 

Halloween-wandeling: deze (eerste) editie was een groot succes, mede door het goede weer. Over 

het algemeen waren de deelnemers heel enthousiast, maar er is natuurlijk altijd ruimte voor 

verbetering. 

Er werd dan ook reeds een nabeschouwing gedaan door de werkgroep zelf, waarbij rekening werd 

gehouden met feedback van de deelnemers. 

Verbetering van de veiligheid (betere zichtbaarheid op onverlichte stukken openbare weg) is een 

prioriteit voor toekomstige edities. 

Er wordt ook overwogen om volgende keer een bijkomende lus of apart parcours te voorzien voor 

oudere kinderen, omdat het voor hen toch wat spannender mocht. Voorwaarde is dan wel dat er 

voldoende helpers zijn. 

De volgende Halloween-wandeling zal in 2024 georganiseerd worden (en Dries en Davy hebben 

alvast beloofd dat zij dan nog mee zullen organiseren), het wordt dus een 2-jaarlijkse activiteit. 



Komende activiteiten 

Kerstrozen: Davy en Dries zullen deze op 6/12 afhalen bij de kweker. 

Het is de bedoeling dat ze woensdagmiddag afgehaald worden in De Kring (tijdstip staat niet 

specifiek vermeldt op het bestelformulier, verbeteringspuntje voor volgend jaar)  

Kerstrozen die niet worden opgehaald zullen donderdag of vrijdag meegegeven worden met de 

leerlingen.  

Karolien en Dorothy plakken dinsdagavond etiketten. 

Ann Claeys, Griet zullen woensdagmiddag (vanaf 11u-11u30) in De Kring aanwezig zijn. 

Toneel: er werden hier en daar nog wat gaten gevuld in de werklijst. Er is ook nog steeds hulp 

welkom voor de afbraak op zondagavond 4/12, zodat dit vlot kan verlopen. 

Quiz 28/01: de voorbereidingen vorderen (en een beetje deadline stress zal het tempo nog wel wat 

opdrijven). 

Het concept is hetzelfde als vorig jaar, ook het aanbod van drank en hapjes (+ arrangementen) zal 

gelijkaardig zijn. Tripel zal dit keer wel Karmeliet zijn en er zal ook soep met brood aangeboden 

worden. Peter gaat ermee akkoord dat hij hapjesbakker van dienst is. 

Iedereen van de ouderraad wordt warm opgeroepen om ofwel deel te nemen, ofwel te helpen bij de 

quiz. 

Er zal cava aangekocht worden bij Fijne Wijnen Goossens – evt in combi met cava voor het 

Paasontbijt. 

Paasontbijt: de werkgroep heeft een eerste keer samengezeten. 

Aangezien de huidige leden van de werkgroep nog geen Paasontbijt organiseerden in z’n ‘klassieke’ 

vorm, stootten ze al snel op een aantal vragen die Vanessa vermoedelijk kan beantwoorden. 

Vanessa bracht alle papieren documentatie en praktische info (bvb. matten leggen turnzaal, 

borden/tassen/ondertassen van Tuinwijk comité, ...) die ze nog had van vorige edities mee naar de 

vergadering. 

Er is zeker ook nog werk voor het zoeken van (tombola)prijzen voor de quiz en het Paasontbijt. 

Etentje 10/06: het zou handig zijn om tijdig te weten met hoeveel we zullen zijn i.f.v. het eventueel 

laten komen van een foodtruck. 

Leerkrachten zijn welkom! Een uitnodiging volgt nog! 

Schoolraad 

Er heeft geen schoolraad plaatsgevonden sinds de vorige ouderraad. 

Varia / tour de table / tussendoorpuntjes: 

- Griet kreeg groen licht voor het organiseren van een ‘oudersfuif’ (in De Kring?) 

=> begin oktober 2023? 

Wie interesse heeft om dit mee op poten te zetten, mag zich bij haar melden. 

- Ann Cl. melde dat de verkeerssituatie in de schoolstraat verslechterd i.p.v. te verbeteren. Er 

merkte ook iemand op dat er aan de gemeenteschool blijkbaar wel elke dag een agent staat, 

waarom kan dit dan bij ons niet? 

Dorothy stuurt hierover nog eens een mail naar het gemeentebestuur. 

- Karolien liet weten dat iemand vind dat de warme maaltijden minder goed zouden zijn sinds 

de verandering van traiteur, maar blijkbaar zijn de meeste mensen toch van meningen dat 

het een verbetering is. 



Alleen komt de menu komt wel laat online, dit is een nadeel voor wie zich op het menu 

baseert om de maandelijkse bestellijst voor middagmalen in te vullen. 

- Peter kreeg groen licht om rond te kijken om een bakplaat kopen vanuit de ouderraad. 

Stockage op school is haalbaar. 

- Ann Claeys houdt weggeefgroepen in het oog voor een frietketel. 

- Aanpak sponsoring: enkel via mail werkt niet voor alle sponsors even goed. 

Misschien doen we volgend jaar toch beter een combinatie van mail en ‘huisbezoeken’. 

We kunnen sponsors misschien ook op voorhand laten kiezen voor welke activiteit(en) ze 

zullen sponsoren en hoe (geld of prijzen). 

Peter laat alvast weten dat hij (tombola)prijzen gaat halen bij Van Der Schueren. 

- Om het vliegenprobleem dit jaar tijdig aan te pakken, kunnen we na het schoolfeest 

Anticimex vragen om te komen kijken (gratis) en een offerte te maken. 

 

 

 


