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1. Welkomstwoordje van de voorzitter + verwelkoming eventuele nieuwe leden 

Leen Van Lishout komt als nieuw lid bij de ouderraad. Welkom! 

 

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

• Fitsers: feedback fietsevent + planning 

De opkomst van het fietsevent was dit jaar eerder beperkt. Daarom werd het behendigheidsparcours 

niet opgesteld. Het resultaat bij de allerkleinsten om te leren fietsen zonder zijwieltjes was wel weer 

zeer bevredigend.  

In de toekomst wel iets meer helpers vragen om te assisteren bij het leren fietsen. Dit is toch tamelijk 

arbeidsintensief. 

De werkgroep komt zo snel mogelijk samen om de verdere agenda te bepalen. 

• Pyjama-party  

Momenteel 113 inschrijvingen 1e fuif (K1-L1) en 245 voor de 2e fuif (L1-L6).  

KSA is op de hoogte en zal jongste groep rond 16u15 klaarmaken zodat ze naar de fuif kunnen om 

16u30. Jammer dat er geen oudercafé is maar dit komt door de nog steeds geldende maatregelen 

binnen het onderwijs op het moment van beslissing. 

Om binnen de geluidsnormen te blijven zal er zoals steeds gebruik gemaakt worden van een 

decibelmeter. 

Ter vervanging zal er op 29 oktober een “BABBEL BORREL BAR” zijn op de speelplaats vanaf 15u15 

(indien het weer het toelaat). Meester Kris zorgt hierbij voor een streepje muziek. 

• Voorleesweek ➔ JAARTHEMA = “Boekentijd” 

Er zal een Doodle link verstuurd worden via Gimme waar (groot)ouders kunnen aangeven wanneer 

ze kunnen komen voorlezen in de klas. Deze momenten worden aan de leerkracht eerst bevraagd via 

mail. 

• Bekafbuffet 

Werkgroep komt 21 oktober voor de eerste keer samen om het concept te bespreken. 



 

• Boekenbeurs 

Het concept van de boekenbeurs ligt nog niet vast. De werkgroep moet hierover nog samenkomen. 

De leerkrachten hebben wel hun voorkeuren voor auteurslezingen al kunnen doorgeven:  

KV-K1: meester Patrick 

K2-K3: Ilse De Keyzer, Tom Schoonhoven 

L1: Jan De Kinder  

L2: Marieke Van Hooff, Jan De Kinder 

L3: Pieter Gaudesaboos, Kim Crabeels, Gerda Dendooven 

L4: Maarten Jagermeester 

L5-6: Stefan Boonen, Nix (met workshop), Charle Crabé 

Werkgroep gaat met deze lijst aan de slag en zal zien wat er mogelijk is. Het is tamelijk laat en veel 

auteurs hebben mogelijks al iets anders gepland. 

 

• “Geld in kas”: wafelverkoop, pizza’s, … 

Werkgroep is nog niet samen gekomen. Er werden alternatieve suggesties naar voor gebracht. 

 

3. Varia 

• Nieuws over IT-budget? 

Budget zou nog altijd bij Arcadia zijn, er is nog niets over geweten. De ouderraad dringt aan om te 

informeren bij het schoolbestuur om hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. 

 

• Feedback Herfstfeest 

Nog geen cijfers bekend tot nu toe. Er was wel een mooie opkomst!  

 

• Trooper 

Elk kwartaal ontvangen we nog steeds een mooi bedrag op de rekening. Bij een volgende OR-flash zal 

er weer naar verwezen worden. 

• Werken op Rock Werchter 

Veel leden waren enthousiast. Er gaat geïnformeerd worden bij de organisatie. Verdere info volgt 

nog.  

• KSA lokaal 

Dit staat op de planning van de infrastructuurwerken. Het lokaal is verouderd en in minder goede 

staat. Er wordt naar een oplossing gezocht. Er is echter nog geen concreet plan. 

• Online betaalsysteem 

De ouderraad onderzoekt de mogelijkheid om een online-betaalsysteem in te voeren. Dit zou 

gebruikt kunnen worden bij de pyamafuif, wafelverkoop, bekafbuffet, … en moet de opvolging 

vlotter laten verlopen. 

 

4. Agendapunten meester Patrick 

• veranderingen infrastructuur kleuters 

De containerklassen van de 3e kleuterklassen werden afgekeurd door de slijtage na vele jaren dienst. 

Er werd snel gehandeld en de lerarenkamer werd in gebruik genomen voor 1 klasje, voor het andere 



werd een vrij lokaal naast de 2e kleuterklas ingenomen. Ook de klas van juf Nancy werd verhuisd met 

het oog op de verbouwingen in de toekomst. Daar komt er nieuw sanitair. Het zal even behelpen zijn. 

De helft van de eetzaal werd ingenomen als lerarenlokaal waardoor het middagmaal op vele 

verschillende locaties gegeten wordt. Dit houdt in dat er meer hulp nodig is voor de soepbedeling, 

meer leerkrachten toezicht houden, het moeilijker wordt om de eetzaal te gebruiken voor allerlei 

“evenementen”,…. 

De ouderraad dringt er daarom op aan om zoveel mogelijk druk uit te oefenen bij het schoolbestuur 

zodat er een duurzame oplossing kan komen! 

• terugkoppeling leerlingenraad en start stedelijke kinderraad 

De leerlingenraad is opnieuw opgestart in 2 groepen: L1, L2 en L3 in groep 1 en L4, L5 en L6 in groep 

2. Er zal worden gewerkt in thema’s. Het eerste thema staat in het teken van het jaarthema van de 

school: “Boekentijd”. Er werden allerlei ideeën naar voor gebracht zoals: 

o Zwerfboeken 

o De oudere kinderen lezen voor aan de jongsten 

o Een boekenshow 

o Een grote klok 

Er is ook een stedelijke kinderraad opgestart waar leerlingen van 4, 5 en 6 in vertegenwoordigd zijn. 

Hun jaarthema is het milieu. 

• communiceren vanuit de ouderraad en werkgroepen naar ouders (ook website) 

Nu de corona-maatregelen verminderen wordt de vraag gesteld “wat met ouders op de speelplaats?”. 

Zowel de ouderraad als de leerkrachten zijn voorstander om de ouders terug op de speelplaats te laten. 

Er is echter het probleem van (groot)ouders die veel te vroeg op de speelplaats aanwezig zijn en zo 

activiteiten verstoren die nog bezig zijn of ouders die ’s ochtends aan de rij blijven wachten tot de 

kinderen naar binnen gaan. Een goede oplossing wordt gezocht en de school vraagt aan de ouderraad 

of ze mee wil nadenken over een mogelijke oplossing om ouders tot 15u15 van de speelplaats te 

houden zodat de schoolactiviteiten niet verstoord worden. 

• het (groot)ouderfeest 

Dit jaar is het (groot)ouderfeest uitgesteld. De preventiedienst van de school legt nog te strenge 

maatregelen (afstand tussen stoelen, mondmaskers, …) op waardoor het niet haalbaar is om dit 

momenteel vlot te organiseren. De kleuters zouden 3 of 4x moeten optreden en dit is niet ten goede 

van hen. 

• Soepbedeling: vrijwilligers 

Door de verspreiding van de leerlingen tijdens het middagmaal zijn er meer vrijwilligers nodig. Na de 

laatste oproep werden er nog enkele kandidaten gevonden. Er wordt ook gekeken naar een andere 

formule.  

• De leerkrachten sturen via deze weg een dikke merci aan de ouderraad voor het 

toezicht tijdens de middag op de dag van de leerkracht en voor de lekkere taart. 

 

 


