
Verslag algemene ouderraad 

Datum: 27/04/2022 

Aanwezig: Christof, Nele, Thomas, Karel, Gijs, Annelies, Katrien, Sandra, Henk, Michael, Griet, Perla, 
Lesley, Wendy, Evelyn, Sophie, Dorien, juf Heidi, meester Mathias 

Verontschuldigd: Nathalie, Wim, Pieter 

Verslag: Karel Geerts 

—————————————————————————————————————————————— 

Agendapunten van de ouderraad 

1. Overlopen werkgroepen 

• Kinderfuif: 
- Buiten op de lagere school speelplaats 

- Bodega speelplaats Kleuterschool (hapje/drankje ouders) 

- Kleuterfuif binnen? Meester Mathias vraagt nog na bij de kleuterjuffen. 

- Nog enkele praktische zaken regelen. 

- Echte inkom? Binnenkomen via de kleuterschool (Bib) 

• Schoolfeest: 
- Take away verschillende soorten pasta (8), geen aparte kinderporties (volwassenportie kan 

gehalveerd worden) 

- Twee desserten 

- Grote speelplaats: randanimatie, etc. 

- Kleuterspeelplaats: eetfaciliteiten 

- Snacks, etc. 

- Straat afsluiten? Waarschijnlijk te moeilijk. 

- Springkastelen zetten? 

• Receptie 6e leerjaar: 
- 28/06 ’s avonds 

- Gijs heeft mail gekregen van Juf Sofie 

- Vraag om tent te laten staan na het schoolfeest 

- Ouders kunnen terug helpen (6 mensen nodig) 

- Overschot schoolfeest is basis, afhankelijk hiervan aanvullen 
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• Werkgroep Veiligheid: 
- Nog datum afspreken nieuwe vergadering 

- Ook leden Octopus uitnodigen 

• Werkgroep Communicatie: 
- Nog niet samengezeten 

• Extra: 
- Teambuilding 

• VR 

• In twee groepen 

• 10 juni 

• Vlaamse Kaai, Antwerpen  

• 20 man moet aanwezig zijn mbt korting, nog enkele mensen zoeken 

• Samen vertrekken in SKW en daarna gaan eten in Oude Burgemeester? 

- Inhuldiging Nieuwbouw 

• Nog te bespreken met leerkrachten 

- Buitenspeldag 

• Goed meegevallen, voor herhaling vatbaar 

• Genoeg volk 

- Sneukeltocht 

• Zaterdag 30/04 

• Nog geen inschrijvingen bij laatste werkgroepvergadering 

• Na laatste communicatie op Gimme 100+ inschrijvingen 

• 3 stops met versnapering (gezond en minder gezond) en spelletjes 

• 500 euro via subsidie gemeente. Ook voor schoolfeest aangevraagd. 

• Ter plekke inschrijven toegelaten, maar geen reclame voor maken. 

• Genoeg volk 

• Zwerfvuilactie 

- Eerste op 14 mei 

- Gecommuniceerd via Gimme, maar nog geen reactie 

- Na het weekend ook nog op Facebook 
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2. Activiteiten volgende jaar 

• Schoolfeest: 13 mei en 3 juni 2023 

• Schoolfuif: 28 januari of 4 februari 

- Datum afstemmen met Octopus 

• Mosselsoupé of Take Away? 

- Voorkeur mosselsoupé 

- Materiaal 2022 ligt reeds vast, wel voor 2023 al vastleggen 

Punten van de school 
- Bosklassen 1e en 2e leerjaar 

- Goed verlopen, voor herhaling vatbaar. 

- Reden geen bussen: 

- Budget 

- Ouders zijn mee om bedden op te maken 

Eerstvolgende ouderraad op woensdag 01 juni 2022
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