
Ouderraad 21-09-21 

Aanwezig:  

Frederik Vander Elst, Toon Veulemans, Laëtitia Dillien, Virginie Derbaudrenghien, Sonia Ruelle, Jorg 

Daniels, Xavier Van Brabant, Charles Van Derten, Joke Binst, Filip Vandeveire, Filip Cremers, Mirko 

Fort, Sylvie Salieri, Vera Knippenberg, Karen Dewalheyns, Martine Journée, Annelies De Bie, Marie-

Laure Van Vlasselaer, Kris Thierie, Jill Boeykens 

Verontschuldigd:  

Mark Blondeel, Luk Beirnaert, Micheca De Beul 

Agenda: 

1. Stand van zaken coronamaatregelen 

2. Evaluatie voorbije activiteiten 

3. Dag van de leerkracht 05/10/21 

4. Werkgroep verkeersveiligheid 

5. Werkgroep Something4Swim 

6. Werkgroep Quiz 

7. Werkgroep ledenwerving 

8. Promomateriaal 

9. Varia 

 

1. Stand van zaken coronamaatregelen 

• Geen verdere wijzigingen tegenover het begin van het schooljaar 

• Overleg bezig rond versoepeling maatregelen vanaf 01 okt 

• Communicatie verloopt vrij snel vanuit de media, communicatie naar alle scholen vanuit het 

kabinet gaat ook snel, maar pas na een week vindt er publicatie plaats in het staatsblad en 

daar moet op gewacht worden om officieel stappen te ondernemen  

 

2. Evaluatie voorbije activiteiten 

• Openklasdag: Vera is frietjes gaan halen. Er was geen trekker voorzien noch al afgesproken in 

mei vorig jaar tijdens de laatste vergadering.. Graag in mei ’22 afspreken wie dat zal doen 

volgend jaar. 

Oorspronkelijk was het concept een receptie met de leerkrachten en de ouders van OR. In 

coronatijd zijn dat dan frietjes geworden zonder ouders. Het gaat wel om een grote kost en 

er is geen gezamenlijke moment meer dus volgend jaar te bekijken. Wordt anders wel goed 

ontvangen door het team van leerkrachten (Frederik wenst in naam van de leerkrachten het 

team van de OR hiervoor te bedanken). Als bedankje hebben we ook al dag van de leerkracht 

terwijl dit eerder een contactmoment is. 

• Infostandje van de Or tijdens de voorbije info-avond was heel gezellig, aangekleed met 

kaarsen. Heeft ook de interesse gewekt van enkele nieuwe ouders. Ook werd er die avond 

doorgegeven in de klassen dat de OR bestaat. 

• Vandaag stond de Or met een koffie-/theestandje op de veldloop. Heeft goed verkocht en 

was een mooi promomoment. Er verschijnt vandaag op ROBTV een filmpje over de veldloop. 

 

 

 



3. Dag van de leerkracht 05/10/21 

• Trekker: Kris, hulp van Virginie, Joke en Martine  

• Toezicht overnemen en Gemachtigd Opzichter (GO) voorzien? (Jill) 

• Concept door de werkgroep uit te werken, budgetvriendelijk appreciatie tonen 

 

4. Werkgroep verkeersveiligheid 

• Situatie rond de zoenstrook in de Kloosterstraat: is deze definitief? Lijnen werden alleszins 

aangebracht, lijkt definitief. Werd dit al gecommuniceerd naar de ouders? Ja, in het begin 

van dit schooljaar via Gimme 

 

5. Werkgroep Something4Swim 

• Marie-Laure is trekker, samen met  Sonia, Annelies, Filip, Xavier, Charles, Laetitia 

• Kleuterzwemmen wordt gezien als pluspunt door ouders bij schoolkeuze 

• Shine4Swim was vorig jaar een succes, ouder is kaarsenmaker en zou dit kunnen herhalen op 

eenvoudig verzoek: snelle levering, geen teruggave of overstock, grote winst op 

aankoopprijs. Maar willen ouders ieder jaar kaarsen kopen? 

• Verse producten verkopen? Markt met streekproducten 

• All-in-one kit verkopen om soep te maken. Tof concept om met de kinderen te doen. 

• Vóór Kerstmis, datum aan de hand van het type activiteit / product dat we willen aanbieden 

• Bekijken of dit niet samenvalt met activiteiten van de school 

• Initieel tijdens eerste rapportavond: samenkomst van ouders 

 

6. Werkgroep quiz 

• Trekker: Jill (algemeen) / Karen 

• Vragenrondes: Jill / Karen / Bram / Xavier 

• Filip (catering), MLo (catering), Sonia, Jorg (techniek) Martine (verbeterteam) 

• Verplaatst naar 30 april 2022, datum te bevestigen naar gemeente door Frederik 

• Via Dimitri degelijke geluidsinstallatie?  

• Sponsoring prijzentafel: bij werkgevers mooie prijzen? 

• Samenkomst werkgroep vragenrondes +/- elke 3 weken, deadline eind 2021. 

• Vanaf begin 2022, werken aan omkadering, techniek, logistiek, catering, … 

• Eerste samenkomst werkgroep vragenrondes: woe 05/01 om 20u30 (locatie nog te bepalen) 

 

7. Werkgroep ledenwerving 

• Jorg, Vera en Joke 

• Bij elke activiteit te bekijken welke opportuniteiten kunnen zijn voor het werven van nieuwe 

leden 

• Krijgen instappende kleuters mee dat er een OR is? Wordt vermeld bij het intakegesprek. 

Momenteel wordt een digitale standaardbundel meegegeven vanuit K&G. Daar kan moeilijk 

een stukje over de OR aan toegevoegd worden. 

• Graag eigen flyer maken met standaardinfo (zonder namen of data) die kann meegegeven 

worden. Bevat contactgegevens en kort info over werking. Aan Fred te bezorgen. 

 

8. Promomateriaal 

• Banner met logo van de ouderraad voor activiteiten en promogelegenheden: besteld (Mirko) 



• Polo’s, shirts of hoodies met eenzelfde logo. Zelf te betalen door leden. Kleuren en 

uiteindelijk logo te bepalen door bestuur OR, daarna in overleg met de ganse groep. Mirko 

vraagt prijzen op. 

 

9. Varia 

• Er wordt de overstap gemaakt van communicatie via een messengergroep naar een 

whatsappgroep (Marie-Laure) 

• Sylvie wordt sleutelverantwoordelijke van de ouderraadkast. Ze woont dichtbij school. 

Sleutel kan bij haar opgehaald worden en wordt steeds zo snel mogelijk terug bezorgd. 

 

Volgende vergadering: woe 20 oktober 2022 om 20u (in de leraarskamer of refter?: te bevragen voor 

volgende vergadering) 


