
Ouderraad 27/04/22 

Aanwezig: 

Joke Binst, Marie-Laure van Vlasselaer, Frederik Van der Elst,  Freya Coenen, Toon Veulemans, Filip 

VDV, Jorg Daniels, Annelies De Bie, Mirko Fort, Filip Cremers, Luk Beirnaert en Sonia Ruelle. 

Verontschuldigd: 

Sylvie Salieri, Kris Thieri, Micheca De Beul, Martine Journée, Karen Dewalheyns, Vera Knippenberg, 

Jill Boeykens, Charles van Derton, Xavier Van Brabant, Laetitia Dillien, Virginie Derbaudrenghien en 

Mark Blondeel. 

Agenda 

1. Stand van zaken coronamaatregelen (Frederik) 
2. Stand van zaken speelplaatsverfraaiing (Frederik) 
3. Schoolfeest 
4. Vervangreceptie Nieuwjaar 
5. Opberging materiaal OR 
6. Eduplay trapstickers 
7. Digisprong 
8. Schoolfotograaf 
9. Kinderfuif (Freya) 
10. Vacatures ouderraad (Vera) 
11. Doodle etentje OR 

 

1. Stand van zaken coronamaatregelen 

• De handhygiëne blijft, de kinderen gaan terug in de refter eten. 

• De uitgangen van de school blijven hetzelfde als tijdens corona, dat gaat zo blijven. 

 

2. Stand van zaken speelplaatsverfraaiing 

• Tegen de lente wou men graag zitbanken. Het blijft echter wachten op buso, vertraging 

owv corona. Er is beslist om 6 à 8 zitbanken aan te kopen opdat er buiten kan lesgegeven 

worden en met mooi weer ook aan gegeten kan worden. 

• Er gaan verbouwingen komen aan de kinderspeelplaats, het werkkot naast de houten 

poort aan de kleuterspeelplaats zal worden omgebouwd tot bureau voor juf Cindy + 2 

therapie lokalen. Deadline zou 01/09 zijn. 

 

3. Schoolfeest  

Vanaf 11u30 tot 15u00 zal er bbq zijn, erna zullen de kleuters een optreden geven. Er zullen 

nog enkele extra activiteiten voorzien worden aangezien het een speciale editie is (tot 18u). 

Frederik zou de toog door de Ouderraad willen laten bemannen. Best 4 mensen per shift.  Juf 

Sandra, Debbie, Veerle en Annelies zijn de drijvende kracht achter de werkgroep. 

4. Vervanging nieuwjaarsreceptie 

Dit schooljaar gaat er geen vervanging voor de nieuwjaarsreceptie komen. We gaan er van 

uit dat het volgend jaar terug normaal verloopt. 

 

 



5. Opberging materiaal ouderraad 

De  Ouderraadleden willen graag hun aangekocht/zelfgemaakt materiaal voor de events op 

school stockeren. Nu ligt alles overal en nergens. Momenteel niet echt plaats om onze grote 

materialen ergens te plaatsen. Wordt vervolgd. 

 

6. Eduplay stickers 

Offerte doorgestuurd gekregen voor trapstickers met rekentafels. De vraag is wat wij als 

ouderraad kunnen financiëren. Er zouden ook 5 gradenbogen aangekocht kunnen worden. 

 

7. Digisprong 

Typcursus voor kinderen die nog niet met een laptop overweg kunnen. Leerlingen van de 3e 

graad gaan op school met een laptop werken. Elke leerling zou 10 lessen krijgen op jaarbasis. 

Het digitale zou dan doorgetrokken kunnen worden naar de andere lessen. Kan de ouderraad 

hierin ondersteunen?  

De lessen zullen gedifferentieerd worden per kind. In de cursus wordt wel gevraagd om thuis 

ook taken te maken, mogen laptops mee naar huis? Is dat wel een goed idee? 

 

8. Schoolfotograaf 

Hulp is welkom. Indien er 2 ouders kunnen helpen, zal de organisatie van de klassen halen en 

terugbrengen goed kunnen verlopen. Sonia en Freya hebben zich kandidaat gesteld. Freya 

neemt contact op met Ingrid om concreet af te spreken hoe laat en wanneer ze verwacht 

worden. 

 

9. Fuif 

• Opbrengst naar educatieve en digitale innovatie en verfraaiing van de school 

infrastructuur 

• Werklijst rondgestuurd en nog enkele shiften over (schminkstand en bewaking). Er wordt 

nog een oproep gedaan via onze Facebook pagina. 

• De vraag werd gesteld of er nog hulp was voor het maken van de popcornzakjes. Beslist 

om zaterdagochtend in de werklijst enkele mensen hier aan te zetten. 

• De mensen die komen opbouwen worden om 9u00 verwacht in de sporthal. 

• De muziektafel moet in het parochiecentrum opgehaald worden, de lampen voor in de 

zaal in de Venetiaen. 

 

10.  Vacatures ouderraad 

• Er komen verschillende vacatures open te staan aangezien sommige leden ermee 

stoppen omdat hun kinderen naar het middelbaar gaan: 

o Communicatieverantwoordelijke 

o Voorzitter 

o Secretaris 

o Nieuwe DJ  

• Wie heeft interesse in welke functie? 

 

11. Datum etentje OR 

Er werd gevraagd om een doodle op te stellen om ons jaarlijks etentje van de OR vast te 

leggen. Filip C maakt een doodle aan. Op het einde van de vergadering werd er beslist om 

23/06/2022 als datum te kiezen, dan is het Nieuwhuys open en kunnen we bij een van onze 

sponsors gaan eten. 



Volgende OR op 23 mei om 20u (LIVE!) 


