
VERSLAG  VERGADERING  OUDERRAAD 

23/03/22 

 

Lid ouderraad Aanw. Verontsch. Afw.  Lid ouderraad Aanw. Verontsch. Afw. 

An VC  X   Karolien VD X   

Ann C   X  Katrien W X   

Bernadette Vdb  X   Kristel P X   

Davy VM X    Lotte P X   

Deborah DM  X   Nick C X   

Dorothy DC X    Peggy DK  X  

Dries H X    Peter H X   

Elien B  X   Pieter  X  

Els H X    Saskia M X   

Eveline B  X   Stefaan V X   

Geert VH  X   Stijn VU   X 

Greet VB  X   Vanessa C X   

Griet D X    Wallie X   

Isabelle R X    Wim VA  X  

Aanwezige leerkrachten:  Juf Anja en Juf Evelien 

1. Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement van de Ouderraad werd aangepast omdat de Ouderraad 

voortaan deel uitmaakt van de VZW van de school.  Dit betekent dat de boekhouding van de 

Ouderraad voortaan wordt opgenomen in de boekhouding van de school. 

Praktisch gezien wijzigt er niets.  We blijven nog steeds zelf ons geld beheren, maar per 

kwartaal wordt de stand van zaken doorgegeven aan het secretariaat van de school. 

We willen graag nog eens benadrukken dat het belangrijk is om bij elk evenement van de 

Ouderraad, het logo en de samenwerking met de school te vermelden. 

 

2. Schoolraad 

De Schoolraad vindt pas volgende week plaats.  Er was dus nog geen nieuws te melden.  De 

Ouderraad heeft ook geen items die ze op de agenda van de Schoolraad zou willen zien 

verschijnen. 

 

3. Paassneukeltocht 

De voorbereidingen van de paassneukeltocht verlopen vlot.  Het wordt een tocht van een 

goeie 4 km met start en aankomst op de school en 4 sneukelstops onderweg.  Bij terugkomst 

op de speelplaats mogen de kinderen hun 2 paaseitjes gaan zoeken zoals vroeger bij het 



paasontbijt.  Er is dan ook nog gelegenheid tot het nuttigen van een drankje en er staat ook 

nog een tombola op het programma. 

Bij gebrek aan een tweede enthousiaste paashaas om de start van de wandeling in te luiden, 

zal Kristel deze taak op zich nemen. 

Het versieren en uitpijlen van de route gebeurt op paasmaandag vanaf 10u.  Samenkomst bij 

Dorothy. 

 

4. Quiz 

Ditmaal moeten we zelf voor de apparatuur zorgen om de quiz te presenteren.  Voor de 

schermen zullen we beroep doen op de uitleendienst van de provincie.  Nick zorgt voor een 

extra beamer. 

Het verschil met vroegere edities is, dat de drank pas op het einde van de avond zal 

afgerekend worden. 

De proefquiz gaat door op 13/4 om 19.30u in de refter van de school.  Deze zal gespeeld 

worden door Isabelle, Els, Dries en Kristel + de werkgroep van de quiz. 

Volgende personen komen nog helpen voor drank & bediening: Peter Haentjens, Nick 

Cleymans, Stefaan Van Bossche. Kristel Peeters, Deborah De Maere en haar man hadden zich 

al opgegeven. Frietketels voor de hapjes worden meegebracht door Peter en Kristel 

waarvoor dank! 

 

5. Moestuin 

De aanleg van de moestuin is verschoven van 9 april naar 23 april.  Op vrijdagavond 22 april 

worden al wat graafwerken uitgevoerd zodat men op 23/4 meteen van start kan gaan.  

Stefaan, Nick en de man van Griet zullen alvast aanwezig zijn.  Nog meer helpende handen 

zijn zeker welkom. 

Om het budget mogelijks wat op te krikken, hebben enkele dames van de Ouderraad 

deelgenomen aan een wedstrijd van Brico.  Daarvoor hebben ze een ludiek filmpje gemaakt 

over de werken die nog moeten uitgevoerd worden.  Hopelijk heeft het succes. 

 

6. Schoolfeest 

Het schoolfeest gaat door op 14 en 15 mei.  Dit jaar zal er geen grootouderfeest aan 

voorafgaan.  Ter compensatie is het optreden op zaterdag en zondag wel gratis.   

De grootouders zullen volgend schooljaar in oktober/november in de bloemetjes worden 

gezet. 



Op zaterdag start de show om 15.30u en is er randanimatie voorzien zoals grime, gekke 

kapsels, … en is het traditioneel spaghetti-avond. 

Zondag  is het om 12u BBQ-time en gaat het optreden door om 15u.  Tussendoor kunnen de 

kinderen zich gaan uitleven op diverse springkastelen die in de straat zullen staan. 

De tent wordt opgezet op 11 mei om 18.30u. 

Voor het schoolfeest zijn er nog heel wat helpers nodig.  Deze zullen gezocht worden ahv 

invulformulieren die aan de kinderen worden meegegeven. 

 

7. Bedankingsfeest Ouderraad 

Het bedankingsfeestje gaat dit jaar door in de refter van de school op 18/6.  Ook ditmaal 

zullen enkel de leden en hun partner uitgenodigd worden.  Meer info hierover volgt later. 

 

8. Ouderraadcafé 

Het is nog ruim op tijd, maar we vermelden alvast dat de info-avonden met bijhorend 

ouderraadcafé zullen doorgaan op 6 en 8 september. 

Deze avonden zijn voor de Ouderraad belangrijk om contact te leggen met potentieel nieuwe 

leden. 

 

9. Internetgebruik bij kinderen en jongeren 

Via het VCOV (Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen) kunnen we info-

avonden organiseren rond o.a. het internetgebruik bij kinderen en jongeren. 

Een dergelijke avond werd eerder reeds georganiseerd, maar daar was toen weinig interesse 

voor.  Dorothy informeert eens bij het VCOV welke onderwerpen er nog eventueel kunnen 

besproken worden zodat we volgend schooljaar eens een info-avond kunnen organiseren. 

 

10. Halloweentocht 

Er werd al gebrainstormd over de Halloweentocht.  Het zal een gezellige familietocht worden 

in het halloweenthema zodat deze ook perfect geschikt is voor de allerkleinsten. 

 

11. Vaccatures 



Kristel verlaat volgend jaar de Ouderraad, na 10 jaar trouwe dienst.  Hierdoor komt de taak 

van secretaris vrij.  De voornaamste taken van de secretaris zijn: het maken van de verslagen, 

het opvolgen van de mailbox en het opvolgen van de inschrijvingen van alle activiteiten die 

door de Ouderraad georganiseerd worden.  Kennis van word en excel is een must.  Wie zich 

geroepen voelt om deze taak vanaf volgend schooljaar op zich te nemen, mag dit aan 

Dorothy laten weten. 

Eind volgend schooljaar zal Vanessa ook de Ouderraad verlaten.  Dus vanaf september 2024 

hebben we ook een nieuwe penningmeester nodig.  Vanessa regelt alle uitgaande betalingen 

en controleert de inkomende betalingen van de diverse activiteiten. 

Voor deze vacature is er nog wat meer tijd, maar ook hier mag je je zeker al melden als je 

ambitie hebt om Vanessa op te volgen. 

 

12. Varia 

- Ten gevolge van een nieuwe wetgeving vinden de leerkrachten het moeilijker om privé 

iets aan te kopen voor hun klas.  Dorothy bekijkt met de Directie of hier geen oplossing 

kan geboden worden.    

- Stefaan stelt voor om een what’s app groep te maken met de leden van de Ouderraad 

om onderlinge communicatie te vereenvoudigen.  Dorothy zal hier voor zorgen. 

 

 

 

Kristel Peeters 


