
Verslag ouderraad donderdag 16 december 2021 
Aanwezig: Joachim, Mandy, Katy, Veerle B, Wouter, Juf Veerle, Juf Karen, Juf Evelien, Juf Katia, Sofie 
S, Stefanie N, My Phoung, Els, Lien F, Olivier, Lien L 
 
Verontschuldigd: Brecht, Jolanda, Sofie VT, Deborah, Isabelle, Ariella, Sibel 
 

1. Opmerkingen vorig verslag van 20 oktober 2021 
Geen opmerkingen. 

 

2. Vacature nieuw bestuur 
Wie wil het bestuur vervoegen? 
Start schooljaar 2022-2023. 
 

3. Evaluatie Kaas en wijnavond 27 november 2021 
 Mooie winst, van de tombola. 

 Kaas 193 volwassenen, 61 kinderen 
Desserten 105 
Vorig jaar 279 volwassen kaas 

 1/3 van de winst gaat naar de school 

 Nog tombola prijzen over? Waar prijzen stockeren naar volgend jaar toe? Zolder? 

 6 extra schotels als sponsering van Jo catering (Cindy) 

 Waarom kaas van de SPAR Drongen? Navraag Slagerij Frank, Gentse Zuivelhoeve, Verebo 
korte keten marketier? 

 

4. Thema spreker EHBO (26 oktober 2021) 
 Start 20u 

 Gezinsbond 2020 niet betaald 

 Helpers? 

 Datum? Week 21 maart 
 

5. Corona maatregelen op school 
Enkele klassen in quarantaine geweest. 
Dikke dankjewel voor alle leerkrachten ivm quarantaines. 
Extra chromebooks ingezet voor leerlingen thuis.  
 

6. Voorleesweek 
Ingeschreven VCOC, mail gestuurd voor boekenbon. 
Juf Karen schreef de school ook in. 
 

7. Verkeerssituatie 
 Joachim mailtje gestuurd naar Sabine. 

 Werken in Bredestraat bijna afgelopen. Indien klaar, werken ze af ivm verkeersborden. 

 Verlichting zebrepad? 

 Voorlopig bord in Bredestraat, dat er een school is. 

 17 december gaat de Bredestraat terug open zoals voorheen. 

 Mogelijkheid tot verkrijgen budget van €600. Eventueel kan ouderraad bijspringen 
 

 
 



8. Nieuwjaarsfeestje 
 Uitstellen naar latere datum 

 Uitgesteld, maar niet afgesteld! 
 

9. Schoolfeest 
 School heeft al een thema gekozen, afwachten met corona 

 Bewust gekozen voor een zaterdag 
 

10. Sponsordossier 2022 
 Werkgroep? Mandy, Els, Lien L 

 Bestaand dossier bekijken en updaten. 

 Joachim mailt laatste dossier door naar Veerle DP om schoolgegevens aan te passen 
(aantal leerlingen,…) 

 

11. Varia 
 Staat tuinhuis 

 Werkgroep kansarmoede: actie op poten zetten voor inzameling geld? Eventueel 
wandeltocht/fietstocht? 

 Bijdrage ouderraad bosklassen? 

 Dikke pluim aan het lerarenkorps! 

 Bosklassen was een groot succes! 

 Oproep oude turnkledij einde schooljaar? 

 Naschoolse opvang, kinderen die soms om het hoekje gaan. 

 Mooie tombolaprijzen 

 Sint is langs geweest op school: mandarijntjes van de ouderraad en budget voor 
cadeautjes. 

 Spoedig herstel voor juf Ingeborg! 

 Mooie winst van de fuif. Topeditie. Nogmaals dank aan alle medewerkers. 

 Boosterprik voor leerkrachten volgende week 

 Co2 meter in elke klas vanaf januari 
 

12. Data volgende vergadering 
Volgende ouderraad zal plaatsvinden op dinsdag 15 februari 2022 

 

13. Belangrijke data:  
 Woensdag 12 januari 2022: nieuwjaarsreceptie overkoepelende ouderraden (gaat niet 

door) 

 Zaterdag 29 januari 2022: Nieuwjaarsfeestje (uitgesteld) 

 Zaterdag 21 mei 2022: schoolfeest 

 Woensdag 29 juni 2022: proclamatie 6de leerjaar 

 Zaterdag 24 september 2022: Old school Party 


