
Verslag ouderraad woensdag 3 februari 2021 
Aanwezig: Juf Evelien, juf Veerle, juf Laure, juf Jolien, Mandy, Joachim, Katy, Ariella, Wouter, My 
phoug, Els, Jolanda, Veerle B 
 
 

1. Opmerkingen vorig verslag van 7 december 2020 
Geen opmerkingen. 

  

2. Kaas en wijnavond: drive in 6 maart 
• Navraag gedaan, mag doorgaan. Wel maar 4 personen per shift. 

• Slavino: Joachim doet de bestelling van de wijn. 

• Bierpakket: zo laten. 

• Jo Catering: Juf Barbara geeft de aantallen door. 

• Kaasboer: juf Barbara geeft de aantallen door. 

• Reclame maken op de facebookpagina van Oostakker. 
 

3. Old school party 
Datum verplaatsen, 24 april is niet haalbaar. 
Voorstel om te verplaatsen naar september/oktober. Joachim neemt contact op met OCO. Nieuwe 
contactpersoon daar is Ronny. 
 

4. Schoolfeest 
Begin maart vergadering op school met de leerkrachten. 
 

5. Wandeltocht 
• QR-codes zijn oké. Als er ergens een bordje weg is, graag melden. Er zijn dubbele QR-codes 

besteld. 

• Plan + omschrijving gaan op vrijdag mee met alle leerlingen naar huis. 
 

6. Proclamatie 
Nog te vroeg om nu te beginnen plannen wegens corona. 
 

7. Verkeerssituatie stand van zaken 
• Signalisatie is oké. 

• In de toekomst fietsstraat in de Sint-Rafaelstraat. 
 

8. Schoolraad 
• Leerlingenaantal: toelichting. 

• In april nieuwe verkiezingen voor de schoolraad. 

• Corona: sinds september 2 klassen in quarantaine geweest. 

• Er worden laptops aangekocht voor alle leerkrachten. Met mogelijkheid tot aansluiten op 
het bord. Ook handig om van thuis les te geven. 

• Sint-Bernadette: Er komt een sportvloer in de turnzaal, groene speelplaats en nieuwe 
verwarmingsketel. 

• Schaalbegroting scholengroep. 
 

9. Spreker schooljaar 2021-2022 
Brainstormen over thema. Ideeën zijn welkom. 
 



10. Varia 
• Hans en Vanessa stoppen dit jaar met de ouderraad. Laatste jaren deden zei de tombola 

voor de K&W. Wie zit dit zitten om over te nemen? Eventueel de prijzen stockeren op 
school? 

• Wie wil er het bestuur van de ouderraad vervoegen? 

• Ideeën om extra geld in het la’tje te brengen? Voorstel voor appelverkoop? Voorstel voor 
appelsap verkoop? 

• Themaweek: mooi initiatief. 

• Voorleesweek: boekenpakket gewonnen. 

• Dag van de directie: bloemetje laten afgeven aan juf Veerle vanuit de ouderraad. Besteld 
bij een mama van op school (like flowers). 

 

11. Data volgende vergadering 
Volgende ouderraad zal plaatsvinden op Woensdag 10 maart 2021 

 

  



12. Belangrijke data:  
▪ Zaterdag 13 maart 2020: Old school party: nieuwe datum volgt 

▪ Dinsdag 4 mei 2021 tem 12 mei 2021: projectweek 

▪ Zondag 23 mei 2021: 1ste Communie 

▪ Zaterdag 5 juni 2021: schoolfeest 

▪ Dinsdag 29 juni 2021: proclamatie 6de leerjaar 

 

 

 


