
Ouderraad 22/02/22 

Aanwezig: 

Kris Thierie, Karen Dewalheyns, Martine Journée, Mark Blondeel, Virginie Derbaudrenghien, Luk 

Beirnaert, Toon Veulemans, Frederik Van der Elst , Vera Knippenberg, Jill Boeykens, Marie-Laure van 

Vlasselaer, Sylvie Salieri, Laetitia Dillien, Freya Coenen, Annelies De Bie, Joke Binst, Micheca De Beul 

Verontschuldigd: 

Filip Cremers, Mirko Fort 

 

Agenda 

1. Stand van zaken coronamaatregelen 

2. Stand van zaken speelplaatsverfraaiing 

3. Fuif 

4. Quiz 

5. Evaluatie opendeurdag 

6. Communicatieverantwoordelijke 

7. Varia 

 

1. Stand van zaken coronamaatregelen 

Aangepaste maatregelen 

• Binnen de scholengemeenschap werd afgesproken dat na de kroksvakantie terug live zal 

vergaderd worden. 

• Nog steeds mondmaskers voor ouders op het schooldomein.  

• Warme maaltijden: mengen van klassen maximaal vermijden, samen met GBS besloten om 

pas na Pasen te starten. Kinderen moeten ook naar de refter kunnen gaan. 

 

2. Stand van zaken speelplaatsverfraaiing 

• Met Paul van VSV terug contact geweest: wat teruggekomen op oorspronkelijk idee. Meer 

kan door niet volle lijnen door te trekken maar door te werken met stippen met nummers in, 

meer aanpassingen mogelijk in parcours. Bv voor turnlessen en speelplaats. Met oprolbare 

rubberen linten verbind je dan de punten die je wil. Werken met rode en groene kegels voor 

richtingen. Opstellingen krijg je mee, kan je tussen wisselen. Kinderen kunnen zelf parcours 

mee helpen klaar zetten. Punten zijn genummerd, kan ook bewegend leren mee gedaan 

worden in spelvorm. Afstanden tussen stippen zijn wel te respecteren. Op vaste plaatsen kan 

je dan ook verkeersborden plaatsen. 

• Graag combineren met slo, subsidies aan te vragen en samen te leggen tegen eind oktober  

• Herman Verbomen gecontacteerd voor bewegend leren en bestickering binnen. Komt langs 

na de krokusvakantie. Voor een prijsofferte en geschikte bestickering op maat. 

• Tegen de lente: graag zitbanken, wachten daar al lang op via buso, vertraging owv corona.  

• Gehalveerde hekken staan klaar om te plaatsen, nog plaatsers nodig. Er komen nieuwe 

studierichtingen binnen buso (groenrichting en winkelbeheer, metselen en houtbewerking 



afgebouwd) en nieuwe tienerschool in Mariadal (01/9/2022). ASO richting specifiek voor 

kinderen met autisme. Veel lokalen die moeten klaar gemaakt worden. Eigen werken 

schuiven dan ook op.  

 

• Klein winkeltje op het domein. Nieuwe bureau voor juf Cindy in werkhuis van de klusjesman. 

Plus 2 extra therapielokalen ook tegen september 2022. 

• Hekken kunnen later, maar wel graag aankoop van aantal picknick banken, opbrengst van 

Italiaans festijn. 2 grote bomen die gesneuveld zijn, werden lange planken van gemaakt en 

van de eik zouden banken kunnen gemaakt worden. 

 

3. Fuif 

• Net te weinig leden in de werkgroep, graag nog meer input. Jill en Karen voegen zich bij de 

werkgroep. Voldoende mensen nodig om te komen helpen, vorige keer min 13 man om klaar 

te zetten. Opruim ook sneller klaar als er meer mensen zijn. Vergadering met werkgroep 

kortelings in te plannen. 

• Fuif gaat sowieso door op 30 april, is nagevraagd bij de gemeente door Frederik. 

• Fluo outfits en accessoires. Verf werd al aangekocht 2j geleden. Fluo make up werd 

aangekocht. Black light stempel. Make up koffer staat bij Karen in de kelder. 

• Voorbereiding is grotendeels vorig jaar gebeurd, vooral inkleding van de zaal, wat praktische 

zaken. 

• Werd er ooit afwijking van het geluid aangevraagd (melding van activiteit, dat 

buurtbewoners verwittigd worden)? Volgens teruggevonden documenten wel. Frederik zal 

dit doen. Freya in cc. 

• Filip doet disco. 

• Mark heeft groot rookmachine. Popcornmachine? Maakt niet voldoende aan voor grote 

groep. 

• Zwarte zeilen? Ooit gehaald uit aveve, voor aarbeien, via Joris Rouckaerts? Iemand die hier 

aan geraakt?  

• Na krokusvakantie: via Fred flyer uitdelen met top 5, brievenbussen zijn er nog, playlist 

maken. Eventueel via gimme te posten? Liever via brievenbussen. Eventueel voor de kleuters 

alleen. 

• Eventueel via chiro extra danshulp inschakelen. Of met witte pakken dansjes voordoen. Ooit 

cheerleaders betaald om optreden te doen. 

• Kleuters niet veel mee gedanst? Vroeger dansten de kleuterjuffen heel hard mee. 

Aanspreken via Fred. 

• Werklijst zal volgende week via mail rondgestuurd 

 

4. Quiz 

• Zal doorgaan in sporthal volgend schooljaar in het najaar: sept okt nov, Frederik vraagt na bij 

gemeente welke data zaterdag nog vrij zijn. 

• Prijzen voor de quiz? Waar kan dit opgeslagen worden? Eventueel aan school vragen of er 

daar een plekje is. Vrij grote prijzen. Vera stelt de vraag aan Frederik. 

 

5. Evaluatie opendeurdag 

• Heel fijn, heel positieve reacties van ouders.  



• Nu op afspraak, niet meer in- en uitlopen, soms heel druk in de klassen. Nu meer tijd voor de 

ouders, met persoonlijke rondleiding. Zelfs na 12u nog rondleiding owv betere spreiding. 

Waarschijnlijk dit systeem behouden na corona. 

• Voor OR geen groepjes maar gerichte vragen van ouders. Aan iedereen zelfde uitleg kunnen 

geven en iedereen kon zijn vragen stellen, geen opstopping. 

• Feedback van ouders: individueel rondgaan was fijner, konden al hun vragen stellen. 

 

6. Communicatieverantwoordelijke 

• Kris stapt volgend jaar uit de OR. Heeft momenteel de functie van 

communicatieverantwoordelijke. Graag vervanging. Taken: 

- Berichtjes op FB posten 

- Voor de vergaderingen 

- Activiteiten 

- Reclame maken 

- Trooper opvolgen en facturen doorsturen naar Mirko. Sturen ook affiches op, liggen in de wc 

van de lagere school in de kast. Kris gaat de overige affiches daarbij leggen 

- Website up to date houden, verslagen uploaden, leden aanpassen 

- Vragen op fb beantwoorden 

• Dit schooljaar uitdoen tenzij iemand kandidaat is. Graag laten weten tegen volgende 

vergadering.  

 

7. Varia 

• Kast van de OR gaan uitmesten, terug plaats voor materiaal van de fuif ed. Veel drank, 

ketchup weggegooid. Inventaris gemaakt van al wat er in zit. 

 

Volgende OR op 27 april om 20u (LIVE!) 


