
 

 

Agenda OR dinsdag 23 maart 2022 om 20u00  
Aanwezig: Johan De Herdt, Steven LAnssens, Leen Van Lishout, Lies Rens, Sofie Haesevoets, Anneke 

Janssens, Merel Bergen, Jens Maggen, Ellen Smedts 

Meester Patrick, juf An, meester Kris 

Verontschuldigd: Guiseppe Cusimano, An Mertens, Ilke Peters, Sofie Nelissen, Roos Van De Cruys 

1. Welkomstwoordje van de voorzitter 

 

2. Evenementen en initiatieven ouderraad  - overzicht werkgroepen  + wie + hulp lkn? 

• Fitsers 

Dode hoek actie, Kilian kan jammer genoeg niet meer langs komen om deze actie te doen, maar 

heeft de gegevens van Transport en Logistiek Vlaanderen doorgegeven (https://www.tlv.be/nl/over-

tlv/veilig-op-weg). Deze organiseren infosessies op scholen voor kinderen van het 3e tot het 6e 

leerjaar.  

Fietsparcours: zou bij de leerkrachten worden nagevraagd door juf An Debosscher. 

Projectweek gezondheid: De laatste week van april organiseert de school een projectweek rond 

gezondheid. De ouderraad zal op vrijdag tijdens de afsluitactiviteit (dans door de leerlingen) een 

drink organiseren met gezonde snack voor de leerlingen.  

Sportdagen: OR wil fruit voorzien als tussendoortje 

• Boekenbeurs: evaluatie 

Ondanks de last-minute beslissing om de boekenbeurs te laten doorgaan, was het een groot succes. 

Er werden veel boeken verkocht. De ouderraad krijgt 15% van de verkoop in een waardenbon voor 

boeken. De leerkrachten mogen nu bekijken welke boeken er kunnen aangekocht worden voor de 

klas of de schoolbibliotheek.  

De cafetaria heeft ook een mooie omzet gedraaid, de taarten mochten wel iets kleiner gesneden zijn. 

De auteurslezingen werden ook zeer positief onthaald door leerlingen en leerkrachten 

• “Geld in kas”: koeken (Lu en Milka)  

De verkoop kwam traag op gang. Intussen zitten we over het minimum aantal dat we moeten 

afnemen. Vanaf nu kunnen we afnemen per schijf van 24 stuks. 

Bij afloop nog een bedankje sturen naar de ouders en koppelen aan de auteurslezingen 

• Comedy: 2023 

Volgend jaar is Hans Cools gekozen voor de comedy avond op 1 juni 2023. 

• Voorleesweek 

De voorleesweek zal uiteindelijk toch doorgaan in de eerste week na de paasvakantie. De 6es gingen 

reeds voorlezen bij hun peter- en meterkinderen van het 1e leerjaar. Na de paasvakantie zijn er nog 

56 voorleessessies gepland, dus dit is alvast een mooie opkomst. 

https://www.tlv.be/nl/over-tlv/veilig-op-weg
https://www.tlv.be/nl/over-tlv/veilig-op-weg


 

3. Varia 

• Arcadia: status van positiewissels en impact op de school 

Momenteel staan er nog verschillende posities open binnen Arcadia. Deze geraken tot op heden nog 

niet ingevuld. De impact op de scholen blijft eerder beperkt wat betreft de dagelijkse gang van zaken. 

Het is echter moeilijk om plannen te maken op de middellange en lange termijn. 

• Imago ouderraad: acties + nieuwe leden 

We merken dat de groep kleiner aan het worden is. De periode van twee jaar waarin er amper iets 

kon georganiseerd worden heeft hier zeker mee te maken. Er mag voor komend jaar wat extra 

reclame gemaakt worden voor nieuwe leden. We willen met de ouderraad terug wat meer naar de 

voorgrond treden. Er zullen ook nieuwe polo’s aangekocht worden om ons op de activiteiten meer te 

tonen. 

• Datum laatste OR vergadering 

Donderdag 16 juni om 19u00 vindt onze laatste vergadering plaats. We starten met een korte 

vergadering en sluiten daarna af met een hapje en een drankje met OR leden, helpende handen en 

leerkrachten. 

• Evenementen activiteiten volgend schooljaar 

Graag eens nadenken tegen or-vergadering in mei i.v.m. de activiteiten voor volgend schooljaar. De 

huidige activiteiten worden dan geëvalueerd en nieuwe ideeën mogen ook aangeleverd worden. We 

moeten er wel over waken dat onze agenda beheersbaar blijft voor de vrijwillige or-leden en de 

laarkrachten. 

• Opendeur  

Op zondag 24 april van 14u00 tot 18u00 organiseert de school een opendeurdag. Dit zal terug 

georganiseerd worden zoals vroeger. Aan de ouderraad wordt gevraag of wij de cafetaria willen 

uitbaten (drank, taart, ijsjes/hotdogs). Hulp is welkom (via ouderraad.basisschool@sjca.be)! 

Verdere info over de organisatie van de opendeurdag zal nog volgen via mail. 

4. Agendapunten meester Patrick 

• Bedankt voor positieve reviews op google. 

• Leerlingenraad: er zijn stickers gemaakt voor op de vuilbakken te pimpen. Er werd 

zelfs een ontwerp van onze school gekozen door de stad Aarschot voor een affiche. 

• Oekraïne: 2 gezinnen (4 kinderen) zijn gestart op onze school.  

Stad verwacht max 450 personen die naar Aarschot zouden komen. Alle basisscholen 

hebben zich ingezet om kinderen op te vangen. Dit hangt af van waar de 

gastgezinnen zich bevinden, maar scholen onderling houden contact met elkaar om 

dit samen op te vangen.  


