
Verslag ouderraad maandag 13 september 2021 
Aanwezig: Joachim, Mandy, Katy, Ellen, Leen, Juf Alissia, Juf Veerle, Juf Anneleen, Juf Fee, Geert, 
Wouter, Sofie S, Deborah, Els, Ariela, Stefanie N, Brecht, Stefanie C, Sofie VT, Sibel,  
 
Verontschuldigd: Veerle B Olivier, My Phoung 
 

1. Opmerkingen vorig verslag van 14 juni 2021 
Geen opmerkingen. 

  

2. Kennismaking en verwelkomen van nieuwe leden in de ouderraad 
 
 

3. Financieel jaarverslag schooljaar 2020-2021 
 Overlopen inkomsten en uitgaven van schooljaar 2019-2020 

 Minder inkomsten Kaas&wijn, maar toch een succes dankzij drive-in 

 Fietstocht georganiseerd en ook mooie inkomsten 

 Geen schoolfeest, minder inkomsten, mooi inkomst dankzij tapas en drankpakketten 

 Budget voor speelberg/huisje, Veerle DP vraagt nog offertes aan 

 Spaarrekening is hetzelfde gebleven ondanks minder activiteiten/inkomsten 
 
 

4. Eerste communie 16 oktober 2021 
 Voor de kinderen van het huidige 2de leerjaar. 

 Mag doorgaan in de kerk, iedereen mag komen. 

 Mag receptie? Vrijdag 17 september meer duidelijkheid. Buiten? 

 Op ander moment i.p.v. na de mis? Veerle DP vraagt na bij de leerkrachten. 

 Helpers? Ellen, Els, Ariela, Sofie VT, Katy, Mandy, Joachim, Sofie S? 
 
 

5. Thema spreker 
 EHBO rode kruis 

 Prijs 150 euro, max 50 personen. Bij voorkeur in kleine groepjes. 

 26 oktober? 

 Sibel vraagt na voor vorming brandblusoefeningen/apparaten bedienen. 

 In samenwerking met gezinsbond. Joachim neemt contact op met Nicole van de 
gezinsbond. 

 
 

6. Kaas en wijnavond 27 november 2021 
 Traiteur ligt vast, zoals voorgaande jaren 

 Raf Violi. Veerle DP 

 Victor voor kinderdisco? Veerle DP vraagt na. 

 Voor de kleintjes, bemande kinderhoek. Speelakkertje. Stefanie N vraagt na voor 
Speelakkertje. 

 Wie voor tombola prijzen? Els, Deborah, Joachim 

 Tombola lijst up to date maken 
 

  



7. Feestje van de afscheidsnemers op zaterdag 2 oktober 
Uitnodiging doormailen naar de nieuwe leden. 
Wanneer aantallen doorgeven? Navragen bij Lien of Hans. 
 
 

8. Old School Party 9 oktober 2021 
 Helpende handen gezocht 

 Algemene oproep voor helpers 

 Coronapas 

 Medewerkerslijst doormailen 

 Banner aan school ophangen, datum is al aangepast 
 
 

9. Vastlegging ouderraden komend schooljaar 
 Woensdag 20 oktober 

 Donderdag 16 december 

 Dinsdag 15 februari 

 Maandag 25 april 

 Donderdag 9 juni 
 
 

10. Schoolraad 
 Nieuwe leden/ afscheid oude leden 

 Geen schoolverschuivingen 

 Kleine peuter instap vorig jaar 

 Nieuwe uren voor kinderverzorgster 

 Meester Tim 4u ICT 

 Fietsenstalling 

 Turnzaal Sint-Bernadette 
 
 

11. Varia 
 Fietsstalling: plaatsing dit schooljaar. 

 Boterhammen worden in de klas opgegeten 

 Veiligheid: visuele zichtbaarheid school. Octopus? 
Joachim stuur mail naar Stad Gent.  

 Kansarmoede op school. Inzamelactie organiseren op school? 
2de handsbeurs op school organiseren met ouderraad, en achteraf mogelijkheid tot 
spullen te schenken voor een goed doel. Lijst opmaken met goede initiatieven voor 
kansarmen? 
Concreet maken wat er gevraagd wordt van spullen. 
Babytheek Gent. 
Werkgroepje daarvoor oprichten? Leen, Joachim, Stefanie C, Sibel, Els 

 Bevraging activiteiten. Zijn ze laagdrempelig genoeg? Kip en appelmoes? Enquête 
opstellen. 

 Nieuwe foto bestuur ouderraad 

 Potlood voor kinderen van 2de leerjaar die hun 1ste communie doen. 

 Mondmasker aan schoolpoort, niet in straatje. 

 Ochtendopvang. Wisselende mensen. Stad Gent zorgt voor oplossing. 

 Menu, vegetarisch aanbod staat niet op de menu. Veerle DP heeft er al naar gevraagd. 



 

12. Data volgende vergadering 
Volgende ouderraad zal plaatsvinden op woensdag 20 oktober 2021 

 

 

13. Belangrijke data:  
 Zaterdag 2 oktober 2021: afzwaai feestje afzwaaiers 

 Zaterdag 9 oktober 2021: Old school party 

 Zaterdag 16 oktober 2021: 1ste communie huidig 2ste leerjaar 

 26 oktober 2021: Spreker op school 

 Maandag 15 november t.e.m. 19 november: bosklas voor 5&6 

 Zaterdag 27 november 2021: kaas en wijnavond 

 Vrijdag 17 december 2021: kerstmarkt op school 

 Woensdag 12 januari 2022: nieuwjaarsreceptie overkoepelende ouderraden 

 Zaterdag 29 januari 2022: Nieuwjaarsfeestje 

 Zaterdag 21 mei 2022: schoolfeest 

 Woensdag 29 juni 2022: proclamatie 6de leerjaar 

 

 


