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1. Welkomstwoordje van de voorzitter + verwelkoming eventuele nieuwe leden + 

voorstelling leerkrachten 

Mogelijke nieuwe leden: Leen Hallet, Jolien Christens, Olga Trofonova, Erik Kerckx en Leen Van 

Lishout (verontschuldigd). 

De ouderraad heet jullie welkom en we zijn blij om enkele nieuwe gezichten te ontmoeten.  

 

2. Financieel overzicht door onze Penningmeester/voorzitter 

Vorig schooljaar zijn er zeer weinig activiteiten kunnen doorgaan. We hebben voornamelijk de school 

financieel ondersteund met allerlei projecten: trapstickers, voetbaldoelen, sportdag, busreis 6e 

leerjaar, … 

De leasing van de tablets (1e en 2e lichting) loopt dit schooljaar af. De school gaat deze tablets 

overkopen en zal waarschijnlijk bijkomende tablets leasen. 

 

3. Covid 19: Wat kan en wat kan niet? 

In oktober staan er weer heel wat versoepelingen voor de deur. Dus alle activiteiten zouden normaal 

gezien weer normaal kunnen en mogen doorgaan.  

De eerste activiteit, het fietsevent, stond op 18/09 op de agenda en was wederom een succes! 

Ook de pyjamaparty mag voorbereid worden met het oog op de nieuwe versoepelingen. Ook 

auteurslezingen, voorleesweek,… zouden weer kunnen doorgaan op school. 

 

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

• Onthaal (nieuwe/anderstalige leerlingen) 

De school gaat dit zelf in handen nemen. Margot wil ook nog steeds ondersteunen moest dit nodig 

zijn gezien haar ervaring in de voorgaande jaren. 

• Fitsers (An, Winke, Lies, Giuseppe, Olga) 



• Fitsers verkeersveiligheid Bekaflaan (An, Lies, Guiseppe, Margot, Inge, Leen Hallet) 

• Pyjama-party (Steven, Ilke, Anneke, Ellen, Marijke, Guiseppe, Winke, Evelien) 

Ondertussen ging de eerste vergadering door.  

• Boekenbeurs ➔ JAARTHEMA = “Boekentijd” (Ilke, Olga, Sofie N., Jolien) 

• Voorleesweek (Sofie N., Roos, Margot) 

• Bekafbuffet (Johan, Inge, Steven, Guiseppe) 

• Comedy: alles gepland ➔ geen werkgroep nodig 

• “Geld in kas”: wafelverkoop, pizza’s, … (Anneke, Ellen, Evelien) 

 

5. Varia 

• Sintbudget: ook dit jaar mag elke klas 50 euro spenderen 

• OR-flash: deze sturen we 4x per jaar uit, telkens voor vakantieperiodes 

• Website: wie wil dit onderhouden? Sofie N. neemt dit op met Hilde van ICT om dit 

“up-to-date” te houden. Ook werken via de facebook-pagina van de lagere school. 

• OR in the “picture”:  

i. Warme oproep om veel foto’s te nemen bij activiteiten die georganiseerd 

worden door OR. Zo kunnen we deze verwerken in de OR-flash. 

ii. Nieuwe T-shirts bestellen? OR-bestuur bekijkt dit.  

• Fietswegje is heel smal geworden door de planten, graag eens snoeien. 

• Handleiding voor Gimme ahv filmpje, hulplijn,…? Blijkbaar is het nog niet voor 

iedereen duidelijk. 

• Kunnen nieuwe kinderen die zelfstandig naar school fietsen in contact gebracht 

worden met kinderen die dit al langer doen?  

• Er kwam een bericht via Gimme in het Duits. De school is op de hoogte maar weet 

niet waar de fout vandaan komt. 

• Sommige ouders misten een mail met nog wat praktische info net voor het 

schooljaar. 

• Trooper nog eens extra in de verf zetten, vorige jaar bracht dit ongeveer 800 euro op. 

Zeker nog eens vermelden op de Facebook pagina.  

• Kan de OR een eigen account krijgen op Gimme zodat wij zelf info kunnen versturen?  

• Blijft de huidige regeling van kracht wat betreft het ophalen en brengen van kinderen 

tot aan de nadarhekken? Of mogen ouders binnenkort terug op de speelplaats? Hier 

is nog niet over nagedacht binnen het schoolteam maar dit zou binnenkort aan bod 

komen.. 

• Is er nog een infoboekje? Dit zou er niet meer komen. Ouders krijgen in het begin van 

het schooljaar de gegevens van de klasleerkracht.  

Nota: er werd recent een infoboekje verstuurd via Gimme 

 

  



6. Agendapunten meester Patrick 

• Opstart studie en wijziging avondtoezicht 

Mooie opkomst voor de studie. Er is een rustige sfeer + meer leerkrachten om te begeleiden tijdens 

de studie. Zo is de opvolging veel beter en is er een beter overzicht. Ouders zijn over het algemeen 

zeer positief met de nieuwe regeling.  

De kleurcodes aan de boekentassen van de kinderen zijn ook veel duidelijker. 

Ook het aantal kinderen dat naar de naschoolse opvang moeten gaan, valt best mee. Ferm vangt dit 

goed op! 

• Leerlingenaantallen + veranderingen team 

o 3 klassen van K1. 

o Over het algemeen minder lagere schoolkinderen.  

o 5e lj heeft de grootste aantallen in de klassen (tot 27 leerlingen) 

o Juf Annelies Deca is van het 6e lj naar het 1e lj gegaan, dit loopt erg goed. 

• Toelichting herfstfeest 

Zaterdag 25/9 zal dit doorgaan op Bekaf. Het zal een “light-versie” zijn met hapjes en allerlei 

spelletjes voor de kleuters en lagere schoolkinderen. ➔ er was een hoge opkomst 

In oktober zal er nog Herfstrock zijn op het Schaluin. 

• Nieuwe rekenmethode 

Er is gekozen voor “Reken maar”. Zo kan er beter op maat gewerkt worden van het kind zelf. 

Momenteel vraagt dit wat meer energie van de leerkrachten, maar ze zijn over het algemeen zeer 

positief over deze methode!  

Bingel en Scoodle code zullen snel meegegeven worden aan de leerlingen.  

 


