
 

 Verslag OR 30 augustus 2022 
 
Aanwezig : Karolien, Derry, Elle, Katja, Melissa V, Machteld, Nele, Melissa P, juf Angelique, Rob, Elke 

 

 

 Vorig verslag 

Goedgekeurd 
 
 

Opknappen speelweide 

- Goed verlopen. Veel werk verricht: evenwichtsparcours, schilderwerk, schors in speelweide 
en aan boot, kippenhok weg,… 
  

 
 

Lichtjeswandeling – vrijdag 11 november 2022 
- Nele en Elke = trekkers van de activiteit. 
- Affiche vorig jaar hergebruiken. Karolien past het aan.  
- Uur aanpassen aan zonsondergang: 17u30 was goed – laatste start 19u30. 
- Route was best buggy-proof. Misschien niet bij zwaar regenweer maar dan gaat de activiteit 

toch niet doorgaan. 
- Route: liefst niet langs snelweg (lawaai, licht van de auto’s,…) – Rob herbekijkt de route (max 

4km). 
- Liefst terug zelfde stopplaats, was een leuke plek. 
- Meer lichtjes voorzien einde van de wandeling. 
- Lichtjes in kleine bokalen gingen uit. Of waren ze door kinderen uitgeblazen? 
- Meer deelnamegeld vragen: 7,5€ voor volwassenen. 
- Vorige keer: 200 deelnemers. 
- Popcorn (papieren puntzakjes) en borrelnootjes bij de stand onderweg in het bos + cava, 

bier, fruitsap. 
- Andere bakjes voor de borrelnootjes, Karolien kijkt na. 
- Meer voorraad glazen en fruitsap op de stopplaats. 
- Soep, broodjes (vorige keer te veel), hotdog (worstjes waren er teveel – die van Everyday 

waren niet zo lekker) op school bij het einde. 
- Op voorhand inschrijven om deelnemers in te schatten. 
- Mensen nemen ook zelf lichtjes mee. 
- Vroeger starten met lichtjes plaatsen en lichtjes aandoen (in twee richtingen starten en naar 

elkaar toegaan) – lange aanstekers voorzien ! 
- Tegen 17u klaar zijn met de tocht. 
- Popcorn aankopen ipv zelf te maken. 
- Vuurschaal bij de stop (Lotte) en vuurkorven op de speelplaats. 



🞂 Resume: Verslag OR 26 oktober 2021 

- Allen: grote bokalen verzamelen. Derry vraagt aan een klas om bokalen te versieren + 
ijzerdraad om in de bomen te hangen. 

- Op speelplaats drie standen: hotdogs, soep en drank. 
- Lichtjes op de speelplaats. 

 
 

 
 

Woord van de directie  

- Veranderingen op speelplaats: hoekje van 6de is heringericht, er is een fietsparcours op de 

speelplaats, toog voor kinderen bij het binnenkomen om te schrijven, tekenen, kleuren, 

lezen,… 

- 135 leerlingen in de lagere school, 82 kleuters (wachtlijst voor geboortejaar 2020 - 2021 is 

ook al volzet - er zijn al aanmeldingen voor geboortejaar 2022) 

- Reactie ouderraad: jammer dat kinderen in de klas eten, alles gebeurt dan in de klas. Vraag: 

bij goed weer de kinderen op de speelplaats laten eten.  

- Jaarthema: gezond en fit, een jaar vol pit > sport en spel, mentaal,… 

- Prijzen die doorgerekend worden: warme maaltijden, zwemmen, bus, middagtoezicht, 

naschoolse opvang, studie,… (alles wordt helaas duurder). 

Middagtoezicht: drankjes gaan apart aangerekend worden. 

- Voorstel ouderraad: steeds ouders te laten rijden naar Puyenbroeck ipv de bus (wegens 

hoge busprijs). 

- Voorstel om via Langeledeke naar vrijwilligers te vragen voor toezicht. 

- Vraag naar ouders om te helpen concreter maken (brief aanpassen met uur en dag) > 

leesouder, zwemouder, ouders die helpen met fruit snijden. Grootouders ook welkom. 

- Zwemmen start op 5/9. 

- Langeledekermis met kleuters (Jules-klas niet). 

- Corona: school blijft inzetten op verluchting en hygiëne. 

- Infoavonden 6 en 8 september voor elke klas. 

- Afdak kleuters: alles in orde qua papieren, nu afwachten voor aanstelling van aannemer. 

- Nieuwe deur: er wordt nog gewacht op offertes, ze komen niet gemakkelijk binnen. 

- Namiddagspeelrijd wordt 15min ipv 10min. School eindigt om 15u20. 

 

 

 

Werving nieuwe ouderraad-leden 

- Infomoment: verschillende leden van ouderraad die langsgaan in de kleuterklassen en 

eerste/tweede leerjaar om publiciteit te maken. 

- Dinsdag 19u30: Elle & Sam.Elle informeert nog bij andere ouders > eerste kleuterklas A, 

tweede kleuterklas, tweede leerjaar. 

- Donderdag 19u30: Melissa V & Karolien > derde kleuterklas, eerste kleuterklas B, eerste 

leerjaar. 

- Ouders beter inlichten waar we met de ouderraad helpende handen kunnen gebruiken. 

- Karolien stelt iets op wat we kunnen zeggen + folder uitdelen. 



🞂 Resume: Verslag OR 8 december 2020 

🞂 Page 3 | [Type your e-mail address] 

- We zoeken een schoolpoort-profiel 😉 > iemand die vaak aanwezig is aan de schoolpoort 

om het gezicht te zijn van de ouderraad. 

 

 

Koffiemoment 16/9 

- Niet veel volk, maar we blijven proberen 😉. 

- Terug aan inkom staan ipv aan de boot > bv parking van de bus. 

- Reeds verschillende dagen op voorhand bord met melding van koffiemoment zodat ouders 

centjes mee hebben. 

- Ten voordele voor de uitbreiding van het evenwichtsparcours. 

- Helpers: Katja, Elke, Machteld, Sam (?). 

- Op affiche vermelden dat het een activiteit is van de ouderraad. 

 

 

 

 

Varia 
- Email-systeem: je krijgt dezelfde mail voor elk kind (dus drie kinderen = drie mails). Niet 

direct een oplossing > Derry vraagt nog eens na bij Hans. 

- Vrijdag = voetbalvrij-moment. 

- Vraag om meer momenten “alles op wieltjes”, bijvoorbeeld 1x per maand 

- Rek voor doosjes op de speelweide > komt in orde 

- Er wordt nog steeds schoolmateriaal mee gegeven op het einde van het schooljaar. Waarom 

niet een systeem van 1 pennenzak in het eerste leerjaar en ze gebruiken dit elk schooljaar. Is 

er iets kapot? Dan kan er iets nieuw verkregen worden. #duurzaamheid 

Wat kan jaaroverschrijdend gerecupereerd worden? 

- Sommige ouders vinden het niet leuk dat kinderen vuil thuis komen. Binnen de ouderraad 

vinden we dit niet erg. De speelweide is een meerwaarde voor de school. 

- Enkele leerlingen en een leerkracht verantwoordelijk maken voor de bloembakken aan de 

poort > water geven. 

 

 

Datum volgende vergadering: dinsdag 18 oktober 2022, 20 uur 

 

 


