
Verslag ouderraad woensdag 9 maart 2022 
Aanwezig: Joachim, Mandy, Katy, Veerle B, Wouter, Jolanda, Els, Sofie S, Stephanie N, Leen, juf Aagje, 
juf Evelien, Isabelle, Ariella, Stephanie C,  
 
Verontschuldigd: Sofie S, Olivier, Brecht, Deborah,  
 

1. Opmerkingen vorig verslag van 16 december 2021 
Geen opmerkingen. 
 
 

2. Thema spreker EHBO  
Stond gepland op 23 maart 2022, spreker was niet meer beschikbaar. 
Idee om te verplaatsen naar oktober 2022. Misschien te veel activiteiten nu vanaf april wegens 
code geel? 
Maximum 25 inschrijvingen, diegene die in oktober op de lijst stonden krijgen een mail met nieuwe 
datum, zodat ze eerste keus krijgen. 
Eventueel 2 keer inboeken? Afwachten aantal inschrijvingen? 
 

3. Corona maatregelen op school 
Stille studie sinds na de krokusvakantie 
 

4. Sponsordossier 2022 
• Vorige editie rond de 3500 euro opgehaald, dekt de standaard jaarlijkse werkkosten 

• Nieuwe sponsors zijn altijd welkom 

• Mailing via de ouders is gebeurd 

• Mogelijkheden sponsoring: 30/60/100 euro 

• Wie heeft er zin om enkele zelfstandigen te bezoeken en te bevragen naar sponsoring? 
 

5. Werkgroep kansarmoede 
• Wandelvergadering gehad in januari 

• Inzamelactie turnkledij/turnpantoffels: juni en september? Doos bij juf Barbara? 
Ouderraad actie ondernemen om kledij eventueel op te frissen? 
Voor kinderen die het echt nodig hebben in eerste instantie, maar die misschien een 
nieuwe t-shirt geven en de 2de hands aan de andere leerlingen. Kansarmen hebben altijd 
2de hands. 

• Enkele ideeën: carwash, chocomelk verkoop, aardbeien verkoop, bloemenverkoop, 
zeepjes/douchegel,…  
2de handsmarkt: staangeld naar breeenfonds  

• Concreet doel: carwash auto/fiets. Datum vastleggen met school voor carwash? Oproep 
lanceren om te organiseren/begeleiden op dag zelf. 

 

6. Schoolfeest: 21 mei 2022 
• 22 maart vergadering met de leerkrachten 

 

7. Kaas en wijnavond 2022 
Ander concept? Budgetvriendelijker? 
Werkgroep opstarten? Wie heeft zin om deel te nemen? 

 
 



8. Varia 
• Verkeerssituatie: welk zebrapad voor de rijen? Verlichting staat nog op oud zebrapad. 

• Voorleesweek: geen boekenbon gewonnen dit jaar 

• Fototoestel? 

• Fietsenstalling komt achteraan, alsook 2de hek ter hoogte van de achterkant van de school. 

• Nieuwjaarsfeestje 2022 niet doorgegaan wegens corona. Toch iets organiseren? Een gezellig 
samenzijn met de ouderraad. Vrijdag 22 april? 

• Kandidaten bestuur? 

• Frietjes carnaval: leuk idee. Dankjewel aan alle helpende handen! Speciale dank aan Olivier. 
Misschien zonder inschrijvingen? Meteen openstellen voor hele school? Enkel vermelden 
indien niet. 

• Extra chrombooks op school 

• Opvang nu het code geel is? Enkel nog voor uit werkende ouders? Of ook thuiswerkende 
ouders? 

• Bednet? Nu kort dag, 12/03. Volgend jaar inkaderen? 

• Fietstocht van vorig jaar eens opnieuw delen? 
 
 
 

9. Data volgende vergadering 
Volgende ouderraad zal plaatsvinden op maandag 25 april 2022 

 

10. Belangrijke data:  
▪ Vrijdag 22 april 2022: uitgesteld nieuwjaarsfeestje? 

▪ Zaterdag 21 mei 2022: schoolfeest 

▪ Zondag 5 juni 2022: Eerste communie 

▪ Woensdag 29 juni 2022: proclamatie 6de leerjaar 

▪ Zaterdag 24 september 2022: Old school Party 

 


