
VERSLAG  VERGADERING  OUDERRAAD 

14/11/2019 

 

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

Bernadette X    Peggy X   

Andy X    Wim X   

Bert  X   Kristel X   

Davy M. X    Vanessa X   

Davy S. X    Greet X   

Geert  X   Beatrice X   

Els  X   Peter H.  X  

Dries X    Dorothy X   

Ann X    Pieter  X  

Wally X    Inez X   

Katrien X    Saskia X   

Anneke X        

 

Aanwezige leerkrachten: Juf Anneke en juf Deborah 

1. Verslag vorige vergadering 

Het verslag van vorige vergadering werd overlopen en goedgekeurd. 

 

2. Kaas- en bieravond 

Er waren 68 mensen aanwezig op deze avond.  Dit is ongeveer evenveel als vorig jaar.  De 

winst is zelfs op enkele centen na hetzelfde als vorig jaar. 

De reacties waren opnieuw positief. 

 

3. Dag van de leerkracht 

Dit jaar kozen we voor een receptie met tapasschotel.  Als cadeau kregen ze een gieter met 

als opschrift “bedankt om onze kinderen te laten groeien”. 

 

4. Toneel 

De sponsoring is achter de rug en is zelfs nog beter dan vorig jaar. 

De gaatjes qua hulp voor zaterdag 30/11 werden ondertussen opgevuld. 

De kaartenverkoop verloopt vlot. 



Deze week volgt een mail met daarin de uren waarop de verschillende helpers verwacht 

worden.  Er wordt tevens een PDF meegestuurd met het volledige overzicht. 

 

5. Kerstrozenverkoop 

Deze gaat door op zaterdag 7/12.  De flyers worden volgende week meegegeven met de 

kinderen zodat er kerstrozen op voorhand kunnen verkocht worden. 

De kerstrozen worden donderdag opgehaald en vrijdag meegegeven met de kinderen.  De 

overige kerstrozen worden zaterdag deur-aan-deur verkocht. 

Zullen aanwezig zijn om 9.30u (liefst mét kinderen): Greet – Kristel – Andy – Davy VM – Davy 

S.  We hopen dat er zich nog een tweetal mensen melden. 

 

6. Kwis 

De kwis gaat door op 21 maart. 

Er wordt nog extra volk gevraagd om te helpen met catering en jury.  Dorothy stelde zich 

alvast kandidaat. 

De datum mag al vermeld worden in de nieuwsbrief van december.  De affiches volgen ASAP. 

De datum voor de try-out wordt binnenkort ook vastgelegd. 

 

7. Varia 

 

 De nieuwjaarsreceptie gaat door op woensdag 8 januari om 19u. 

 Op 14 februari zullen er opnieuw zeevruchten verkocht worden. 

 Op Paasmaandag 13 april gaat het paasontbijt opnieuw door.  Davy VM en Saskia hebben 

zich aangeboden om dit mee te organiseren. 

 Voor het Sintbezoek op 5/12 is men nog op zoek naar een Zwarte Piet.  Wie dit wil doen 

of iemand kent die dit wil doen, mag een mailtje sturen naar Bernadette. 

 Voor het schoolfeest zijn er nog niet veel details bekend.  Dit wordt in een volgende 

vergadering besproken. 

 Op 11 februari van 16.15u tot 19.30u gaat er in de Wiek een lezing door over onderwijs 

voor kinderen in armoede.  Wie deze lezing wil bijwonen, mag dit ook laten weten aan 

Bernadette vóór 22/11. 

 Op de foto’s van de website staan enkel blanke kinderen.  Dit is misschien wel een beetje 

in strijd met de ideologie van de school en het thema ‘dol op de wereldbol’. 

 Op dit moment zijn er geen verdere plannen gekend omtrent de herinrichting van de 

straat.  Er zou eerst een proefopstelling getest worden ivm de schoolstraat, maar ook 

daar is nog geen datum gekend.  Tot dan blijft de situatie onveranderd gevaarlijk.  Het 

gevaar wordt echter vooral veroorzaakt door de ouders zelf.  



 In hoeverre is de school op de hoogte van de mogelijkheden om de blog en Facebook te 

beveiligen en gesloten te maken?  Momenteel is de blog voor iedereen toegankelijk, 

maar wordt er wel toegezien op de inhoud van de foto’s die gepost worden.  Kinderen 

waarvan de ouders geen toestemming gegeven hebben om foto’s te posten, worden op 

de foto’s geblindeerd.   

In het vijfde en zesde leerjaar worden de kinderen wel geïnformeerd over de gevaren van 

het internet. 

 Het jaarthema van de school moet nog veranderd worden op de website. 

 De schoolfacturen zouden dit schooljaar in principe per mail toegestuurd worden.  Dit is 

echter nog niet in orde.  Tot nu toe werden er nog geen facturen doorgegeven.  Morgen 

wordt de factuur van september meegegeven.  Die van oktober volgt binnen een tweetal 

weken. 

 


