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Feedback na vorige vergadering: 

• Op de kleuterspeelplaats werd een zieke boom geveld. Er is nagevraagd aan 

monumentenzorg of die boom mag vervangen worden. Dat is mogelijk, maar vraagt een 

aantal toestemmingen en besprekingen. Het uiteindelijke doel is wel om een nieuwe boom 

aan te planten. 

Agenda 

1. Coronamaatregelen 

2. Budgetbesteding 

3. Sparkle4Swim 

4. Promomateriaal 

5. Sponsoring Quiz 

6. Varia 

 

1. Coronamaatregelen 

Het blijft officieel wachten op de publicatie in het staatsblad. Mondmaskerplicht blijft verplicht vanaf 

5de leerjaar, er verandert niet veel. Mondmasker moet alleen in de klassen indien er onvoldoende 

afstand kan gehouden worden tussen de kinderen. 

Voor het personeel zijn er beperkingen wat betreft aantal personen dat samen in een ruimte mag 

vertoeven. Er wordt ingezet op ventilatie in de klassen. Verder worden de adviezen van de crisiscel 

van de gemeente gevolgd. 

Het blijft vrijblijvend voor de andere leerjaren, sommige kinderen kiezen er voor om een 

mondmasker aan te doen. 

2. Budgetbesteding 

Bewegend leren – visueel leren – beweegpaden: Paul Michielsen uitnodigen op school om een plan 

op te maken voor speelplaatsbelijning. Dan daarmee dossier indienen voor subsidies. Graag inzage in 

de plannen door de ouderraad zodat iedereen tevreden is met de besteding. Eduplay zal de 

uitvoering er van doen. Een klein deel zou dan aan de OR gevraagd worden, wat niet betaald wordt 

door subsidies bv. 

Eerst verkeerspark en dan eventueel verder werken binnen in de school. Er wordt voorlopig niet rond 

verkeersveiligheid in de schoolomgeving gewerkt (bv oversteekplaats, zichtbaarheid vergroten, …). 

Marie-Laure is kandidaat om mee samen te komen wanneer Paul op school zal komen voor zijn 

adviezen, om de visie van de OR te vertegenwoordigen en feedback te geven aan alle leden. 



Eduplay zorgt dat alles aangepast wordt aan schoolomgeving. Niet duidelijk of er veel winstmarge is. 

Maar kwaliteit kan wel minder zijn indien stickers in eigen beheer wordt gedrukt. Misschien liever 

zelf stickers laten drukken en ze vaker vervangen? Anderzijds is deze firma gespecialiseerd. Is er een 

goede prijs bekomen voor het ganse pakket? 

De OR heeft al even geen inkomsten meer. Maar het schoolzwemmen wordt wel jaarlijks betaald. 

Dus de stand van de rekening zakt wel. Sparkle4swim is welkom om de rekening aan te vullen. 

3. Sparkle4Swim 

• Afhaal zou kunnen gebeuren in de leraarskamer met open venster of buiten. Dan kan de 

garage gebruikt worden als stockageruimte. Staat nu wel vol materiaal dus even op voorhand 

bij Toon bevragen of er plaats is. 

• Timing: volgende week website online krijgen. Uiterste besteldatum zondag 5 december. 

Week nadien volledige week voor afsluiting overschrijvingen, bestelling doorgeven en week 

van 13 dec inpakken (tot 17). Xavier zal doodle opmaken om werklijsten op te maken. 

Weekends liggen moeilijk voor sommigen. En avonden dan weer voor anderen. Graag zo snel 

mogelijk doodle zo dat avonden kunnen vrijgehouden worden. 

• Distributiedag op de 17de om kransen dan tijdig DIY aan mensen te kunnen meegeven voor 

kerst. Eventueel enkel voor DIY of combibestellingen. Tweede distributiedag op maandag of 

dinsdag 20-21 december, voor alle bestellingen. 15u20 tot 19u? Staat geprogrammeerd op 

de website dat mensen per half uur doorgeven wanneer ze komen zodat er niet nodeloos 

wordt gestaan op school. 

• 2 soorten kransen: boog en tafelkrans in 2 verschillende vormen. DIY-pakket (knutselkrans) 

en afgewerkt product (ikwilnietknutselkrans). Tafelkransen zijn beperkt in aantal, 40. In 

action vind je de kransen van 30 cm in stro, mag zeker nog aangekocht worden indien je deze 

tegenkomt. Kleine dennenappeltjes (2-3cm) met takje mogen bijgehouden worden tijdens 

wandelingen Graag in groep adres posten voor verzamelpunt. Waar wordt alles gestockeerd? 

Mogelijk om te maken in de school? Groen materiaal tegen 15 dec. Een week voordien nog 

reminder sturen in de groep. 

• Mogen er nog flyers worden uitgedeeld? Graag eens na schoo leen tafel met aanbod 

uitstallen en dan flyers uitdelen. Week van 5 december. 

• Hulst zal normaal wel kunnen geknipt worden op het schooldomein 

• Kaarsen:  

- 5 kleine modelkaarsen in verschillende kleuren: rood groen bordeaux wit lichtblauw 

- Trio pakket van 3 rode kaarsen (groot klein middel) 

- Kaarsen met tekst in Nederlands en Engels (schitter straal en tekening – shine sparkle 

tekening). Tekening 6 met geometrisch hert werd verkozen als afbeelding die gebruikt zal 

worden voor beide bedrukte pakketten.  

- Prijzen vd kaarsen zijn opgeslagen met 25%. Prijzen dus naar 3,5 euro per kleine kaars.  

En de pakketten 1 euro duurder = 12 euro. Rode of eenkleurige worden 10 euro (pakket 

van 3) 

• Afgewerkt product in taartdozen verkopen. Zijn er nog stickers van de kaarsen? In de OR-

kast? Marie-Laure kijkt dit na. Knutselkrans in kartonnen zakken – QR-code met link naar een 

montagevideo (Virginie en Charles). 

• Eventueel aan ouders aanbieden om hun bestelling af te ronden naar boven. 

• Foto’s van kits worden door Virginie ten laatste zaterdagavond bezorgd. Filip werkt de 

website af vanaf maandag. Hij heeft ook gewerkt aan een poster en een logo 



• Graag al inhoud van de actie delen op eigen social media: graag een tekstje vanuit de 

werkgroep maken om dan uniform te delen. 

• Eventueel lotje verstoppen in krans (fles cava, filmtickets) zodat er extra stimulans is. 

 

4. Promomateriaal Mirko 

• Stand van zaken: 25 bestellingen, heel veel hoodies, sweaters hier en daar een shirt. Voor het 

weekend alles doorgeven aan de drukker. En dan de definitieve prijs bekomen. Hopelijk nog 

een mooie korting bekomen. 

• Mirko houdt ons op de hoogte. Graag voor 17 december voor promo kerstkransen. 

 

5. Sponsoring quiz 

• Dit jaar mikken we op een grote quiz, er zijn veel prijzen nodig, graag eens rondkijken bij 

werkgevers. Er waren al wat prijzen opgehaald en er is al wat rondgevraagd of er wordt 

onderhandeld met de werkgevers. 

 

6. Varia 

• Sluiting vd kinderopvang: 12/11 gesloten. Facultatieve vrije dagen in de scholen mogen vrij 

gekozen worden, dit wordt wel met de andere school bekeken. Verlofdagen kinderopvang 

werden vorig jaar al beslist samen met gemeente en andere scholen. Waarschijnlijk berust 

dit op een misverstand want Mariadal was open en toch was er geen kinderopvang. 

• Waarom werd de brug niet gemaakt op 12/11? Ouders moeten dan verlof nemen voor een 

ander kind bv van een andere school, terwijl de woensdag erop de school wel toe was en er 

verlof moest genomen worden. Er is een andere dag waarop wel de brug gemaakt wordt. 

Niet evident om pedagogische studiedag te doen op een dag naar keuze. Er was wat 

frustratie bij enkele ouders die liever de brug hadden gemaakt. 

• Lijst van de OR op de website van de OR: is nog niet up to date. Zal doorgegeven worden aan 

Kris. Brengt de website samen met Filip C in orde. 

• Mama van kleuter: kan er meegegeven worden aan de leerkrachten dat ze op tijd moeten 

stoppen? Soms 15-20 minuten over tijd en dan komen hobby’s in het gedrang. Ook voor 

telewerkende ouders is dit moeilijk. Niet evident om allemaal samen te eindigen, maar het is 

structureel. Soms wordt er nog na de bel een verhaaltje gelezen. 

• Marie-Laure en Mirko gingen eind oktober samen naar de bank. Nu kan alles officieel via 

Mirko, de penningmeester, verlopen. Alle binnengebrachte kosten werden vergoed.  

 

Volgende OR: maandag 17/01/2022, locatie nog te bepalen, evenals online of live 

 

 


