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AGENDA 
 

VERSLAG Vergadering Ouderraad 

Donderdag 09/12/2020 

Van 20.00 uur tot 22.00 uur. 

 

Aanwezig Verontschuldigd Afwezig 

13 9 9 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag : 

vergadering van 9 november 2020 = Ok 

 

2. Woord van de directeur 

Geen specifieke agendapunten 

 

3. Woord van de leerkrachten 

Geen specifieke agendapunten 

 

4. Mededelingen 

a) Steunbetuiging vanuit de ouderraad voor juf Jessica. 

Er werd beslist om een soort “flowergram” te laten afleveren om haar een hart onder 

de riem te steken. 

b) Feedback bevraging skills leden Ouderraad 

Korte terugkoppeling. Moet nog verder aangevuld worden door de leden van de 

ouderraad. Bespreking op de volgende vergadering. 

c) Contacteren mensen met meer dan 3 afwezigheden. 

Na deze vergadering zullen deze personen gecontacteerd worden door de 

bestuursleden om te vragen of ze deel willen blijven uitmaken van de ouderraad. 

 

5. Stand van zaken lopende en geplande activiteiten: 
a) Verkoop wenskaarten 

Verkoop kostprijs : 300 euro => opbrengst 600 euro 

Mooie resultaat positieve feedback van de school en de vlotte verdeling  

Latere betalers zijn gecontacteerd door de school en mensen reageerden positief 

Tweede verdeling volgt op het einde van de week. 

b) Overzicht verkoop wenskaarten en schoolkalenders => volgende vergadering 

c) Tweedehandsverkoop skikledij 

Skireis gaat door (hier gaat de school van uit) – 100% terugbetaling van het bedrag is 

zeker. Eerste week januari zal de school een standpunt nemen, in functie van de 

verkoop. Contact opnemen met de leerlingen van het eerste middelbaar. Skikledij 

moet toch gepast worden. Eventueel modeshow skikledij. Wellicht is de kans klein zal 

zijn dat ze kunnen gaan. Afwachten dus 

d) Tweedehandsverkoop kledij eerste communie 

Tot zolang er geen duidelijkheid over de evolutie van het coronavirus is , kan deze 

verkoop ook niet doorgaan.  

e) Feedback en feedforward van voorbije activiteiten. 

De mensen die dit jaar en vorig jaar activiteiten getrokken hebben, gaan een mail 

ontvangen met de vraag enerzijds om zo kort maar volledig mogelijk in een 

document te beschrijven hoe je deze activiteit moet aanpakken (stappenplan, do’s 

en dont’s, contactgegevens van partners, aantal helpende handen dat je nodig 

hebt, enzovoorts) en anderzijds een tweede document waarin er een evaluatie 
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gemaakt wordt met de “getrokken lessen” en aandachtspunten voor een volgende 

organisatie. 

Eva maakt document op en bezorgt dit nog aan de betrokken trekkers 

f) OR-Quiz 

De trekkers spreken af om dit te concretiseren naar het einde van het schooljaar toe. 

 

 

 

 

6. Financiën en Financieel plan (Kurt) 

a) algemene info (indien van toepassing) 

saldo: €2500  

alle grote kosten zijn betaald : kalender, hesjes, wenskaarten, aankopen voor 

de Sint, 

 

b) stand van zaken: uitgaven en inkomsten november 

7. Website Ouderraad 

a) Hoe en wanneer gaan we de website lanceren? 

Zijn er mensen met ideeën, suggesties? 

Mailtje sturen naar de ouders: suggestie van de school, de school wil zeker 

meewerken. 

De stap naar de site en up-to-date houden, is niet evident, eventueel iemand 

verantwoordelijk stellen? Eventueel vanuit de skillsbevraging. Eventueel via de WG 

communicatie.  

 

b) Publicatie van de verslagen. 

De bedoeling is om de verslagen van de ouderraad te publiceren op onze website. 

Natuurlijk gaat het enkel de beslissingen niet de weergave van de discussies. 

Relatief persoonlijke elementen worden er eveneens uit verwijderd. 

 Verslagen editen, in pdf zetten, laten nalezen door de leden, zeer summier en 

duidelijk (voorbeeld: Capucienenlaan) Patrick en Eva volgen dit op. Voorziene 

timing 2 weken. Geen namen bij de aan-en afwezigen, maar wel de aantallen.  

 

 

Werkgroepen binnen de ouderraad: stand van zaken 

 

a. Kort overzicht per WG van de lopende WG 

a. WG Huishoudelijk Reglement 

Een korte stand van zaken na de vergadering van 7/12/2020 

Eerste ontwerp nog eens finetunen en qua timing in januari een draft doorgeven. 

 

b. WG Mobiliteit 

Nieuwe trekker, Koen Van Dun, die het overneemt van Annelies  

+ nieuw lid: juf Marieke. Heel tof dat er een juf aansluit bij deze WG en zij zal 

enkele zaken voorleggen op een van de volgende personeelsvergaderingen. 

Bijv. fietscontroles en algemeen een vraag over de fietsvaardigheid en 

verkeerskennis van de kinderen.  

Schoolstraat: inzetten op de parkeerdruk: langs andere wegen proberen auto’s 

de Pontstraat te bereiken. 
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Visie fietsenstalling op de school : per graad en de kleuters apart. De defecte 

poort zal na de vakantie geleverd worden. Extra ruimte is er momenteel niet. 

(suggestie van meester Dockers:) Voor de werken aan de speelplaats: onder de 

helling stonden de fietsen van de humaniora: kan deze plek niet dienen als extra 

fietsenstalling? Navragen op hoger niveau want eventueel omwille van 

brandveiligheid niet mogelijk. Bevraging door de school bij de preventieraad en 

wordt later gecommuniceerd.  

Suggestie: eventueel haken in de muur om de fietsen op te hangen, maar 

momenteel wordt de muur onderzocht op stabiliteit door een externe firma. 

 

 

c. WG Diversiteit 

30 nov eerste en uitgebreide vergadering ook iemand uit het schoolteam juf Lize, 

dus ook hier een geapprecieerde medewerking vanuit het schoolteam. 

 

De WG is goed onthaald geweest: diversiteit in alle aspecten bekeken dus positief 

niet enkel multicultureel, ook bijvoorbeeld nieuwe gezinssamenstellingen.  

Het voorstel werd gedaan naar de school om een “week van de diversiteit” te 

organiseren in de week van 17 mei tem 21 mei. Nu kijken wie welke dag kan 

uitwerken binnen de WG zelf.  

21 mei is de internationale dag van de culturele diversiteit. 

het opzet zou zijn dat iedere dag er een ander aspect “belicht” wordt. 

De voorstellen zijn dat op 

i. Maandag 

ieder kind vertelt in de klas iets over zijn/haar eigenheid 

ii. Dinsdag 

Iets rond dansen en muziek met typische muziekinstrumenten 

iii. Woensdag 

De kinderen leren elkaar 4 woordjes in een ander taal dan het Nederlands. 

De 4 woordjes zouden “goeiedag”, “alsjeblieft”, “dank u wel” en “graag 

gedaan” zijn. 

iv. Donderdag 

Iets rond de moeilijkheden van eigenheid 

v. Vrijdag 

Afsluiter met een modeshow met muziek en hapjes 

 

d. WG Communicatie 

Start "WG schoolkalender" 

eventueel bij WG communicatie. Eventueel bevragen op mail. 

Bekijken met welke programma’s we de kalender gaan opbouwen. 

 

 

Bemerkingen ouders 

Geen specifieke agendapunten werden gemeld. 
 

Ronde tafel 
 

Afhalen kinderen: essentiële derden? Tot waar mogen ouders komen?  

 

In principe als ouder de school niet betreden maar met gezond verstand op school is 

dit ok 

Afsluiten van de poort beneden na de studies, na 5 uur.  

Vooral vermijden dat bepaalde leerlingen ontsnappen. 

Na de studie: kinderen gaan naar beneden in principe. 
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Als ze niet zeker weten als de ouders beneden staan, moeten de ouders naar 

boven. 

 

 

 

 

 
 
 


