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Vorig verslag 
Verslag binnen de twee weken doorsturen aan Karolien 

Nieuwe leden 
Twee nieuwe leden. Ruud Smeets papa van Oona K2 & Bram Dewispelaere papa van Ellen K3 en Joke L3. 

Mogelijk op een andere dag vergaderen dan dinsdag?  

8 augustus 
- Fijne dag, goede opbrengst ! 

- Opmerking bezoekers: 2 EUR voor een stukje taart is te veel  

Commissies 
- Verkeerscommissie: Machteld zal hierin zetelen. 

- LOK (Lokaal overleg kinderopvang): Karolien 

- Scholenraad: Melissa V. en Melissa P.  en ? voorlopig Karolien  (ipv Karolien Haeck), wie wil dit 

graag doen -> melden bij Karolien aub 

Werkgroepen  
Trekker per activiteit mét de helpers vastleggen 

 

Optreden Stef Bos: 
Datum optreden: 10 november 2019. 

 

- Trekker Optreden: Machteld – Helpers: Katja, Rob 

 Hij neemt deze week contact op met Machteld om de kerk te gaan bezoeken.  

Draft draaiboek over optreden : zie Machteld 

Meeting met Stef over wat de bedoeling is. Kerk is goedgekeurd door Stef en technieker. 

 



 

- Trekker kinderopvang: ?     Helpers: Marijke, Ingeborg  

Idee: filmnamiddag (in verkleedkledij ?) 

De Zwarte Ruiter is niet vrij 

De Langeledeschool is vrij op 10 november 

 

Machteld zet op mail naar Karolien wat we nodig hebben: aankondiging, affiches, drankjes, … 

Stef zorgt voor de techniek 

Er zijn geen stoelen in de kerk ! 

 

Helpers op de dag zelf: Ruud, Melissa V., Karolien, Rob, Katja, Marijke, Ingeborg, ...           wie nog ?-> 

melden aan Karolien 

1e stap: Stef neemt contact op met Machteld om verder af te stemmen.  

(Kaarten te koop voor gelijkaardig concert van Stef aan € 23/volw) 

Music for Life 

Week voor de kerstvakatie vlam zetten 

Trekker: Elle 

Welke vzw gaan we steunen? Iets voor mentale ziektes ifv jaarthema ? 

Op website StuBru staan alle vzw’s die meedoen 

Nieuwjaarsreceptie 

12 januari 2020 

Trekker: wie zou dit graag trekken -> melden aan Karolien 

Helpers: Machteld, Ingeborg, Melissa P. wil hapjes maken, ...wie zou nog graag helpen -> melden aan 

Karolien 

 

Wie is zeker afwezig: Melissa V, Rob & Ruud. 

Lentefeest 

25/26 april 2020 – speciale editie: 50ste lentefeest 

Trekker: Karolien 

Helpers: wie zou graag helpen -> melden aan Karolien 

Leerkrachten hebben een werkgroep waar leden van de OR bij kunnen aansluiten: 

Wie doet mee: Karolien, Melissa P., .....? 

Gaat de motorrit nog door? Te bespreken in de werkgroep 

De optredens van de kinderen blijven behouden 

Idee: optreden kleuters en lage schoolkinderen opsplitsen om plaatsgebrek op te lossen? 2x op zelfde dag:  

voormiddag / namiddag ?? 

 

Idee: zondagochtend, sneukelwandeltocht, loopwedstrijd, … 

 

Karolien H. kan ons aan borden en bestek helpen met klein logo van gemeente Aalter 



 

Ze zijn besteld en Karolien H. brengt dit naar school. 

Openklasdag 

21 maart 2020 

Trekker: Melissa P 

Helpers: Machteld, ..., wie wil nog graag helpen -> melden aan Karolien 

1 activiteit – turnzaal rond thema bewegen? 

Beweging = Lentewandeling 

22 maart met ontbijt en eventueel wat animatie zoals vorige jaren op herfstwandeling 

Trekker: Rob  

Om over na te denken 

Quiz 

Idee voor 2021 

Trekkers: Marijke en Melissa P. 

Speelweide 

Wie kijkt of er onderhoud moet gebeuren en lanceert een doodle om helpers te mobiliseren 

Trekker: wie zou dit graag trekken? -> melden aan Karolien 

Helpers: wie zou graag helpen -> melden aan Karolien 

Parcours in de herfstvakantie te installeren op 30 oktober 

Trekker voor parcours: Machteld en Bram 

Helpers voor parcours: Elle, Karolien, Derry, (Ingeborg kijkt na)... -> Machteld lanceert warme oproep  

Stil hoekje: Martial heeft een gratis caravan voor de speelweide 

Frederique heeft eventueel een pipowagen, Melissa V. bezorgt info aan Karolien 

Co-creatie schoolomgeving + verkeersveiligheid 

Regio : voor de school 

Doel: veiligere schoolomgeving 

Mail van Prov. Oost-Vlaanderen, Tineke De Caluwé, dienst Mobiliteit.  

Duurzame mobiliteit 

Eerste subsidieschijf van 4500 EUR is reeds gestort (niet bij ons) 

Totale subsidie : 8000 EUR 

Facturen en loonstaten bijhouden 

Wat subsidiëren ze? 

Klein speelpleintje 

Rechte lijnen + wegversmalling aan de voorkant van de school om autobestuurders te laten vertragen 

Wachtebeke heeft zich aangesloten bij de Duurzame OntwikkelingsDoelstellingen 

Stap 1: datum prikken en doorgeven aan Tineke De Caluwé (Karolien lanceert doodle) 



 

Vergadering ligt vast op 4 oktober 2019 14-16u. 

Varia van de voorzitster 
VCOV, Vereniging voor scholen en ouderraden 

10 oktober in Merelbeke: toelichting voor ouderraden: directeur, voorzitter en alle leden welkom 

Wie gaat? Karolien en Melissa V.  

 

Infoavond met Katrien Volckaert ism ouderraad Sint-Laurens ? 

Stap 1: datum vastleggen (Karolien contacteert Mike en vervolgens Katrien Volckaert) 

Thema: Hoogsensitiviteit of ' Is opvoeden meer dan belonen & straffen?' (keuze vorige keer) 

 

Idee voor volgend jaar: Social media bij lagere schoolkinderen (Melissa P. stuurt dit door naar Derry)  

Woord van de directie 
Tevredenheidsenquête bij kleuters die de kleuterklas verlaten en 6e jaars die de school verlaten: 

- Grootte eetzaal en turnzaal wordt regelmatig te klein bevonden. 

- Website van de school, is ondertussen aangepast, logo is veranderd -> Ook logo ouderraad 

aanpassen + nieuwe ruimere t-shirts ? 

- School e-mailadres van de leerkrachten op de website? Ja. 

Suggesties en opmerkingen: 

- Al vroeger communiceren, sommige data al begin schooljaar meegeven 

- Graag leerkrachten laten communiceren over traktatie kinderen opdat het fruit niet terugkomt 

- Meer sport op school 

- Toezicht aan de deur ’s ochtends en ’s avonds, veel ouders lopen binnen en buiten, dit zorgt 

voor onveilige situaties 

- Grootouderfeest enkel voor grootouders 

 

- Het overgrote deel van de ouders zijn tevreden tot zeer tevreden. 

 

Mosselsouper: probleem met de zaal, is heel duur en probleem met de uitbater van de zaal. Wordt 

vervolgd.  

Varia 
- Tutti frutti: kan dit niet gewoon doorlopen?  

Derry: Is gesubsidieerd van de Europese Gemeenschap, zijn 30 fruitweken.  

- Vrijdag = strapdag 

- De fietskaarten van Sam de Verkeersslang -> in het voorjaar 2020. 

- Actie voor het dragen van het fluohesje vroeger starten, in de donkere dagen. Derry vraagt na.  

- 10/11 is de kerk gereserveerd, we mogen volgende week langskomen 

- Niet akkoord keuze schoolreis Boudewijnpark, kan er bewust voor diervriendelijke locaties 

gekozen worden? Is goed om hier bij stil te staan.  



 

- Verkeersveiligheid: ouders moeten voorzichtig rijden en inhalen. Kan dit nogmaals 

gecommuniceerd worden naar de ouders? -> bijdrage reeds ontvangen voor volgend 

Langeledeke ! 

- Geen brandende peuken weggooien voor de schoolpoort bij het brengen van kinderen 

- Boekenwijzer ‘Zwerfvuil in de vuilbak’ van IDM meegeven aan ieder kind 

- Foto’s van de speelweide aan de voorkant van de school, deze fantastische troef meer uitspelen 

- Gaan er terug koffiemomenten zijn? Idee: de laatste vrijdagavond voor iedere vakantie  

- Wat kunnen we nog sponsoren? Zonnescherm (zeil) voor boven de kleuterspeelplaats, 

beweegmateriaal, ... 

- Kerstmarkt is op de Overslag, dit jaar op 15 december 2019. 

- Het jaarthema ‘School in beweging’ is DE MAX, vinden enkele ouders. 

Datum volgende vergadering 
Dinsdag 5 NOVEMBER 2019 – 19.45 uur 😉 

  

 


