
Verslag ouderraad woensdag 10 maart 2021 
Aanwezig: Joachim, Mandy, Sofie, Juf Veerle, Wouter, Katy, Deborah, Erika, Ellen, Juf Ellen, Juf 
Evelien, Lien, My Phoung, Els, Ariëlla, Isabelle, juf Karen,  
 
Verontschuldigd: Jolanda, Olivier 
 

1. Opmerkingen vorig verslag van 10 februari 2021 
Geen opmerkingen. 

  

2. Evaluatie Kaas en wijnavond: drive in 6 maart 
 Creatieve onderleggers. 

 Lekkere desserts. 

 Mooi aantal kaasschotels. Drank is er minder verkocht. 

 Online betalen verliep vlot. Goede opvolging van Katy. Eventueel doortrekken naar 
volgend jaar? 

 2 balletjes over. 

 Niet iedereen kreeg bevestigingsmail. 

 Bestellingen opsplitsen indien apart gegeten wordt. 

 Gsm-nummers. 

 Héél verzorgende kaasschotels. 

 Drive-in goed aangeduid. 

 2 broodjes is weinig. 

 Mooie winst, financieel geslaagd. 

 Kaasschotel 1 persoon, 4 soorten kaas 
kaasschotel 2 personen 6 soorten kaas 
kaasschotel 4 personen, 8 soorten kaas 

 Niet teveel mensen per uur. Auto’s kwamen geleidelijk aan. 

 Dankjewel aan alle helpende handen! 
 

3. 1ste communie 
2de leerjaar dit jaar: 22 mei 2021. 
1ste leerjaar dit jaar: 16 oktober 2021. 
 
Receptie? Iets klassikaal? Later te bepalen, nog moeilijk in te schatten. 
 

4. Evaluatie wandelzoektocht 
 Héél leuke wandeling. 

 Leuke opdrachten. 

 Qr-codes worden deze week weg gehaald 
 

5. Spreker schooljaar 2021-2022 
 Milieu? 

 EHBO? 

 Leren leren? 

 Gezonde voeding? 

 Kinderen weerbaarder maken? 

 Pol maken en doorsturen naar de ouders ivm thema? 
Joachim en Wouter maken google form aan, Veerle DP mailt door naar alle ouders 
 



 

6. Schoolfeest schooljaar 2020-2021 
Schoolfeest @home. Filmpje per klas, één grote film van maken door de leerkrachten. 
Drank/eetpakket @home? 
In het weekend van het schoolfeest. 
 

7. Fietstocht 
Fietstocht door de ouderraad, paasvakantie? Of als horeca opnieuw open is? 
Bewegwijzering 1 maand op voorhand doorgeven aan politie. Veerle DP wil dit doen. 
Sofie S, Deborah, Els, Wouter, Ariëlla,… 
 

 

8. Varia 
 Traktatie verjaardagen in code rood? Zoals ervoor 

Klascadeau i.p.v. individueel? 

 Verkeer: mails i.v.m. zichtbaarheid voetpad Bredestraat. Met momenten 
levensgevaarlijk, wordt opgevolgd. Mails naar politie, werfleider, coördinator, farys,.. 
Mail sturen vanuit ouderraad om verontrustingen te uiten. 
Fietsstraat vanaf september? 

 Oudercontacten online verlopen vlot. 

 Schoolrekeningen: opvang niet altijd hetzelfde bij 2 of meerdere kinderen. 

 I.p.v. google form, microsoft? Meer mogelijkheden? 

 Uitstap als zeeklas niet doorgaat? Indien mogelijk, afhankelijk van de maatregelen. 

 Breeënfonds: leuk initiatief. 

 Verkiezingen schoolraad: bijlage reglement van andere school. 

 Old school party verplaatst naar zaterdag 9 oktober 2021. DJ heeft datum bevestigd. Nog 
navragen aan plaatselijke restaurants. 

 Altijd welkom om het bestuur te komen versterken. 
 

9. Data volgende vergadering 
Volgende ouderraad zal plaatsvinden op maandag 3 mei 2021 

 

 

10. Belangrijke data:  
 Zaterdag 22 mei 2021: 1ste Communie huidig 2de leerjaar 

 Zaterdag 29 mei 2021: schoolfeest 

 Dinsdag 29 juni 2021: proclamatie 6de leerjaar 

 Zaterdag 9 oktober 2021: Old school party: nieuwe datum volgt 

 Zaterdag 16 oktober 2021: 1ste communie huidig 1ste leerjaar 

 

 

 

 


