
Ouderraad 17/01/2022 

Aanwezig: Frederik Vander Elst, Toon Veulemans, Sonia Ruelle, Freya Coenen, Jorg Daniels, Xavier 

Van Brabant, Joke Binst, Filip Vandeveire, Filip Cremers, Mirko Fort, Vera Knippenberg, Karen 

Dewalheyns, Martine Journée, Annelies De Bie, Marie-Laure Van Vlasselaer, Kris Thierie, Mark 

Blondeel, Luk Beirnaert, Micheca De Beul 

Verontschuldigd/afwezig: Sylvie Salieri, Jill Boeykens, Laëtitia Dillien, Virginie Derbaudrenghien, 

Charles Van Derten 

Agenda: 

1. Coronamaatregelen 

2. Sparkle4Swim 

3. Budgetbesteding 

4. Promomateriaal 

5. Sponsoring Quiz 

6. Varia 

 

1. Stand van zaken coronamaatregelen 

• Veel regels die aan snel tempo veranderen. Veel vragen van ouders. Frederik heeft overzicht 

op gimme geplaats om hieraan tegemoet te komen. 

 

2. Sparkle4swim 

• Organisatie is goed verlopen. Er waren +-100 bestellingen. Meer winst vergeleken met de 

actie van vorig jaar (shine4swim). 

• De korte bestelperiode heeft geen impact gehad op het aantal bestelling. De bestelperiode 

was kort om de “versheid” van de kransen te garanderen. 

• Alle overgebleven materiaal wordt door Marie-Laure in de ouderraadkast geplaatst. 

 

3. Budgetbesteding 

• Paul Michielsen is langs geweest op school om de markeringen op de speelplaats en 

bewegend leren te bespreken. Het was een interessant bezoek. Er volgt een voorstel van 

Paul, dat nog zal bekeken worden door de school. Ook om te kijken wat de school zelf wil 

uitvoeren en wat door de firma. Eind oktober 2022 moet het voorstel ingediend worden bij 

de provincie om de subsidie van 5.000 euro aan te vragen. 

 

4. Promomateriaal  

• Flyer wordt opgemaakt door Vera en Marie-Laure. Flyer eventueel al te gebruiken als promo 

bij de opendeurdag van 05/02. 

 

5. Sponsoring quiz 

• Oproep van Vera om prijzen in te zamelen.  

Voorlopige datum is 7 mei (nog te bevestigen, na akkoord van Linda Cornu). 

 

6. Varia 

• De nieuwjaarsreceptie is afgelast. Voorlopig is er nog geen zicht op een alternatief. De vraag 

werd gesteld wat er zal gebeuren met het budget dat hiervoor voorzien is. Dit is afhankelijk 

van het eventuele alternatief. 



• Opendeurdag gaat door op zaterdag 5 februari tussen 10 en 12u. Na 1 week publiciteit zijn er 

20 inschrijvingen.  

De ouderraad mag aanwezig zijn. Informatief, na de rondleiding. Of er versnaperingen zijn, is 

door ons te beslissen en vervolgens door Frederik te controleren of het mag/kan. Vera, Freya 

en Filip C. zullen aanwezig zijn. 

• Website van de Ouderraad is niet up-to-date wat de leden en de bevoegdheden betreft. Ook 

de schrijfwijze van de namen is te controleren.  

De website is gemaakt door/in Wix, die niet gebruiksvriendelijk is. Kris bezorgt overzicht van 

de aanpassingen aan Filip C., die de website zal updaten. Na corona komen beide samen om 

de werking/handleiding te bespreken. 

• Feest van koeken en koffie op 12 maart wordt uitgesteld, omwille van een verwachte corona-

piek.  

• Feedback van Frederik op opmerkingen tijdens de vorige vergadering: 

- Met betrekking tot de zieke boom die geveld werd op de kleuterspeelplaats: er werd 

navraag gedaan bij boombeheer en er komt een nieuwe boom van groter formaat 

aan de kleuterspeelplaats + een kleinere herdenkingsboom. 

- Sluiting van de kinderopvang op 12/11/2021. Alle scholen in Hoegaarden waren 

open, terwijl de kinderopvang gesloten was. Waarschijnlijk berust dit op een 

misverstand tussen de gemeente en de kinderopvang. 

- Na schooltijd werden kleuters soms te laat naar de speelplaats gebracht: reden werd 

nagevraagd bij de betrokken juf. Dit was uitzonderlijk, omdat er nog een activiteit 

ingepland stond. 

• Marie-Laure wordt nieuwe sleutelverantwoordelijke van de ouderraadkast. Marie-Laure zal 

nog een bericht sturen om samen met een aantal andere leden de kast uit te kuisen.  

• De fuif blijft voorlopig ingepland. De opstart van de voorbereiding is gepland begin februari. 

Het thema van de uitgestelde fuif wordt gerecycleerd: fluo. Draaiboek wordt opnieuw 

opgemaakt door Freya. 

 

Volgende vergadering: dinsdag 22/02/2022 om 20u 


