
 

Verslag OR dinsdag 12 januari 2021 om 20u00 (online) 
  

Aanwezig: Johan De Herdt, Steven Lanssens, Evelien Rodeyns, Roos Van De Cruys, Sofie Nelissen, 

Inge Celus, Ilke Peeters, Anneke Janssens, Merel Bergen, Sofie Claeys, An Mertens, Jesse Mampay, 

Sofie Haesevoets, Lies Rens, Winke Hahn, juf Sofie Moons, meester Kris Steurs, juf An Debosscher. 

Verontschuldigd: Dirk Boeckmans, Marijke Nijs, Margot Ceyssens, Jesse Mampay, Daisy De 

Raedemaeker, Giuseppe Cusimano, Ellen Smedts, meester Patrick Kuenen. 

 

1. Welkomstwoordje van de voorzitter + verwelkoming eventuele nieuwe leden 

Bedankt voor opkomst voor deze online vergadering.  

Volgende (online) vergadering is voorzien op dinsdag 9 februari om 20u, uitnodiging volgt nog. 

We toosten ook op het nieuwe jaar en hopen dat we dit schooljaar toch nog eens live kunnen 

vergaderen. 

 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Verslag goedgekeurd. 

 

3. Vragen/opmerkingen in coronatijden 

Vragen en opmerkingen mogen altijd gemaild worden! 

 

4. Evenementen en initiatieven ouderraad  

• Onthaal (nieuwe/anderstalige leerlingen) – ouderbuddy’s 

Op dit moment niets extra te melden. An Mertens liet wel weten geen mail te hebben ontvangen 

• Fitsers 

In de Bekaflaan is het terug vaak erg chaotisch ’s morgens. Mensen stoppen gewoon voor de 

schoolpoort om kinderen uit te laten stappen, parkeren bij CLB of op lerarenparking,… Dit is NIET de 

bedoeling. Ouders kunnen parkeren op de Demervallei, of aan de parking van de nieuwe sporthal op 

de Bekaflaan.  

Daarom plant de werkgroep een sensibiliseringmoment op 20 januari van 8u00 tot 8u30 waarbij zij 

ouders zullen aanspreken wanneer het verkeerd gaat. Ook de politie heeft ondertussen bevestigd dat 

zij in de komende weken hierop zullen controleren aan de school.  

 



Aan de ingang/uitgang van de parking aan de sporthal staan de verkeersborden heel slecht. Deze 

belemmeren een vlotte doorstroom. De school zal dit verder bekijken en indien nodig de Stad 

contacteren.  

De weg naar school komende van de Demerparking is heel modderig wanneer het heeft geregend. Dit 

zorgt voor onveilige toestanden. Ook hier zal de school de Stad aanspreken om te kijken wat hieraan 

kan gebeuren. 

• Bekafbuffet  

Ondertussen zijn de inschrijvingen gestart en deze lopen vlot. Inschrijven kan nog tot 25 januari.  

De afhaal zal niet gebeuren op school maar aan de parochiezaal Bekaf. Mensen die voor afhaal kozen 

zullen een plannetje krijgen met wat ze juist moeten doen om alles Coronaproof te laten verlopen 

(niet uitstappen uit de auto, mondkapje dragen, etc…). 

De ouderraad doet er alles aan om Coronaproof te werken. Alle ingrediënten zijn veilig verpakt, de 

werkgroep stelt enkel de pakketten samen en bereidt zelf niets.  

Vermoedelijk zullen we nog enkele helpers/chauffeurs (4) nodig hebben om de pakketten voor te 

bereiden en/of rond te brengen. Wie dit wil doen kan zich melden bij de werkgroep. 

• Boekenbeurs  

Hier geen wijzigingen t.o.v. van het vorig verslag. Er zal geen boekenbeurs plaatsvinden dit jaar maar 

er zijn wel auteurs gevonden die een onlinesessie willen geven of een filmpje willen maken voor de 

klassen. De werkgroep zal nog (online) samenkomen en een overzichtje maken van welke auteurs dit 

doen voor welke leerjaren.  

5. Varia 

• Foto’s op website  

Er waren problemen met server, maar de eerste foto’s staan terug online. 

• Knikkertegel 

Dit werd reeds besproken op de vorige vergadering. De school laat weten dat ze aan het kijken zijn 

naar de aanleg van de speelplaats n.a.v. de nieuwbouw bij de kleuters en dat ze deze aanbeveling 

zeker zal bekijken in het kader hiervan. 

• Fluohesjes 

De ouderraad krijgt heel veel positieve reacties van ouders over het verdelen van de fluohesjes. Bij 

sommigen gaan deze na een paar jaar gebruik kapot en vragen een nieuw hesje. Dit is mogelijk, in de 

mate van beschikbaarheid. Ouders kunnen hiervoor een mailtje sturen naar de ouderraad.  

• Ballen op de speelplaats 

Soms brengen kinderen eigen ballen mee op te spelen op de speelplaats. Af en toe komt er ééntje 

terecht op het dak. Ten gepaste tijde neemt de technische dienst deze van het dak en in de mate van 

het mogelijke worden deze terug bezorgd aan de eigenaar. 

 


