
 

 

 

Verslag ouderraad 10 september 2018 

Aanwezig:  Mevr. Directrice, juf. Hilde D.H., juf. An,  
An, Chelsea, Geerte, Jasper, Ine, Lotje, Mieke, Roos en Tine 

 

Verontschuldigd:  Anouk, Greet, Jill en Sara 
 
 

1. KASVERSLAG: 
Zichtrekening:   1.012,10 EURO   

Spaarrekening: 11.327,18 EURO 
 

Inkomsten:  Italiaans Festijn 
   Koeken  
 

Uitgaven:  Dag van de leerkracht 
   Caravan 
   Leerlingenbijdrage 2018-2019: €5/leerling 
    

2. OUDERRAADNIEUWS: 
 

Nieuwe leden: 
Welkom aan al onze nieuwe leden. We zijn ineens heel talrijk, wat heel wat extra hulp met zich 
meebrengt. Bedankt Anouk, Chelsea, Geerte, Lotje, Roos, Sara en Tine voor jullie engagement.  
 
 

Evaluatie: 
Dag van de leerkracht 05/10/2018 
- De leerkrachten werden getrakteerd op een uurtje poweryoga en een zakje 

powerfood, terwijl de ouderraad de bewaking op zich nam. Dankzij het 
mooie weer, werd het een extra lange leuke middag buiten.  

 

Italiaans Festijn 20/10/2018 
- Opbrengst: € 1.632,50 
- Door het vernieuwde systeem met 2 shiften, verliep alles heel 

rustig. Er was op alle momenten voldoende plaats en geen te lange 
rijen voor het buffet. 

- We hadden ook heel wat helpende handen. Bedankt. 
- Voor herhaling vatbaar dus.  
 

 

Gepland: 
 

Koekenslag 14/12/2018 
- Dankjewel aan al onze kleuters en leerlingen van de lagere school om onze 

mooie dozen met heerlijke koeken te verkopen. 
- Ook een dankjewel aan alle leerkrachten die opnieuw bereid zijn om de dozen 

alvast te plooien. 
- We pakken in en proberen ook mee te geven op vrijdag 14/12. 

 

Pannenkoeken 11/01/2019 
- Om alle kinderen te belonen voor hun verkooptalenten, bakken we opnieuw pannenkoeken voor 

iedereen. 
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3. SCHOOLNIEUWS:  
 
Algemeen: 
- De resultaten van de enquête zijn gekend. Hieruit zijn 3 actiepunten naar voor 

gekomen, waarvoor er 3 verschillende werkgroepen werden samen gesteld. 
Verder komen uit de enquête de betrokkenheid van ouders en de werking van 
de ouderraad positief naar voor.  

- De nieuwe website is klaar en wordt momenteel getest.  
- Het speeltuig op de lagere school en de kleuterschool zijn hersteld door de technische dienst van 

de school en gekeurd door de preventiedienst. Nu alle herstellingen zijn uitgevoerd, kan ook de 
firma van de valbeveiliging deze in orde brengen. 

- Er wordt verder gekeken om het grasveld te draineren en het vochtprobleem definitief aan te 
pakken. Hierdoor kan er ook bij nat weer veel extra spel worden aangeboden. 

- De verbouwing van de kleuterschool is uitgesteld om bouwtechnische problemen waarvan de 
inrichtende macht nog niet op de hoogte was in september. 

- Er zijn een aantal voorstellen voor de aankoop van zandbakken op de kleuterschool. Deze worden 
bekeken in de werkgroep. 
 

Verkeer:  
1. Het belang van FLUO wordt nog eens onder de aandacht gebracht. 

De FLUO – automaat wordt ook terug in het leven geroepen. Er 
worden prikacties gehouden en de klas die op dat moment het 
meest in fluo is, mag een beloning trekken uit de automaat. 

2. De kinderen zijn ook terug volop stickers aan het verzamelen voor de 
helm-op-fluo-top actie. 

3. De verkeersdrukte aan de verschillende scholen is een vast 
agendapunt op het overleg tussen de verschillende scholen. 

 
 
Volgende vergadering: 19/02/2019 
 

 

 


