
 

 

 

Agenda ouderraad donderdag 15 november 2018 

 
• Aanwezig : Peter, Gert, Karen, Natasja, Ann, Christine, Jurgen 

 

• Werking OR:  

▪ Voorzitter/voorzitster : kandidaten? / beurtrol 

▪ Aanspreekpunten/kast : Gert gaat een email rondsturen met de vraag wie er 

aanspreekpunt wil zijn en een bijhorende foto om in de kast te hangen. Dit maakt 

de mensen van de ouderraad herkenbaarder en hopelijk eenvoudiger om aan te 

spreken. 

Gert gaat ook van de gelegenheid gebruik maken om de emaillijst te vernieuwen. 

Enkele oude/foutieve emailadressen staan nog in de lijst of sommigen ontbreken. 

 

• Infobrief – reacties : Veel reacties, Natasja maakt een overzicht van de reacties zodat 

deze eenvoudig te raadplegen zijn indien nodig. 

 

• Evaluatie stratenloop Vr 5 oktober 2018 

Nog steeds een zeer positieve activiteit. Dit jaar een grote opkomst bij de kleuters. Zelfs 

na vele jaren werkt dit concept nog steeds, zowel bij de leerlingen als bij de ouders. De 

motivatie om te winnen is zeer groot. Blijven doen!  

Ouderraad heeft meegeholpen om de drankjes/koek uit te delen aan de kleuters. 

 

• Werkgroep lichtjesstoet :  
▪ Lichtjesstoet op vrijdag 22 februari 2019 → Datum is verschoven naar vrijdag 8 feb 2019!! 
▪ Werkgroep: Natasja, Elke, Juf Veerle, Juf Willeke, Juf Lien, Juf Leen, Juf Marjan 
▪ Concept van de lichtjesstoet blijft hetzelfde. 
▪ Nieuw route is uitgestippeld en getest.  

 

• Werkgroep Glitter fuif :  
▪ Glitter fuif op vrijdag 22 maart 2019 
▪ Werkgroep: Natasja, Ann, Christine, Jurgen 
▪ 1ste vergadering wordt gepland. 

 

• Verslag schooldoorlichting:  Inspectie 2.0 : Op alle vlakken was de doorlichting positief tot zeer 

positief over de werking van de school. Uitgebreid verslag van de inspectie komt over +- 3 maanden 

online zodat iedereen dit kan raadplegen. Conclusie van het rapport : Dit is een (zeer) goede school! 

 

• Info vanuit de school:  
- Nieuwe werkgroep rond schoolontwikkeling. Doel van de werkgroep : nieuwe ideeën uitwerken om 

te evolueren naar een school 2.0 (bv leerkracht begeleiding bij het maken van huiswerk, …) 
- Fluocontrole : nog steeds belangrijk en vrijwilligers zijn nog steeds welkom om mee de fluocontrole 

te doen aan de schoolpoort. 

 

• Varia  
- Komt er nog een jaarkalender? Peter : Ja, die komt er nog aan. 
- Is er een probleem met de toiletten? Blijkbaar zouden enkele toiletten niet op slot kunnen en 

kinderen trekken al eens de deur open als er iemand op zit. Peter : Werkmannen gaan de toiletten 
nakijken en indien nodig herstellen. 

 



• Planning werkjaar 2018 - 2019:  
12 december 2017 : Schoolraad 

15 januari 2018 : 3de ouderraad (Jurgen) 

22 februari 2018 : Schoolraad 

26 februari 2019: frietjesfeest 

27 februari 2019: carnavalstoet 

8 februari 2019 : lichtjesstoet 

12 maart 2019 : 4de ouderraad 

22 maart 2019 : glitterfuif 

6 mei 2019 : 5de ouderraad 

12juni 2019 : 6de ouderraad 


