
 

 

 

Verslag ouderraad donderdag 19 september 2019 

 
• Werking OR:  

▪ Voorzitter/voorzitster : beurtrol blijft 

▪ Penningmeester: Jurgen 

▪ Sleutel: Jurgen 

▪ Verslag: zo snel mogelijk opmaken en op website zetten 

 

• Fruit: oog voor lekkers 

• Maandag is brief meegegeven 
• Mensen aanspreken (er zijn mensen die zich hebben opgegeven) 
• Marc en Ange kunnen coordineren 

 

• Briefjes hulp 

• Veel reactie 

• Natasja verwerkt de briefjes 

 

• aanspreekpunt 

• kleuter: nieuwe mensen aanspreken via briefjes 

• lagere school: alle jaren zijn aanwezig 

• foto’ van ouderraad hangt uit aan veranda 

• Vermelden wanneer volgende vergadering is 

 

• kasverslag:  

• nog 500 euro aan school storten van kinderfuif 

• lichtjesstoet is in orde  

• financieel verslag van lichtjesstoet nog doorgeven aan werkgroep (Peter)  

 

• koffiestop:  

• minder volk 

• leerkrachten vragen mensen binnen = positief 

• meer kenbaar maken via bord 

• gebruik van thermossen = ok  

 

• stratenloop:  

• thema cowboys & indianen 

• beloning = banaan 

• beloningskraam door ouderraad  

 

• glitterfuif:  

• feestcomité: Ann, Ange, Kristien, Jurgen, Natasja 

• eerste vergadering ma 7/10 

• datum glitterfuif: vrijdag 20/3 

• de turnzaal mag gebruikt worden als lokaal 

 
 
 
 



• schoolraad: Natasja & Gert 

 
 

• info vanuit de school 
  

• alle ambten zijn ingevuld (enkele wissels 

• ouderavond: 

▪ directeur stond aan de poort om iedereen door te sturen (positief) 

▪ heel veel volk in 5 en 6 

• er komt een scansysteem voor de nabewaking 

• studiebegeleiding: 

▪ veel inschrijvingen 

▪ strengere regels voor de ouders ivm veiligheid 

▪ brief had geen vakje “niet nodig” of “mag alleen naar huis” 

• verbouwingen: plannen liggen bij architect 

 

• Varia 

• Juf Sixtine is niet gekend bij de ouders 

• Brieven staan op de website 

• Blog: je moet op blog duwen 

 

Volgende vergadering dinsdag 19/11 om 20u (voorzitter: Ann) 

 

• Data 

• Dinsdag 19/11; ouderraad (Ann) 

• Dinsdag 18/2: frietjesfeest 

• Donderdag 23/01: ouderraad (Jurgen) 

• Dinsdag 18/2: ouderraad (Kristine) 

• Vrijdag 20/3: glitterfuif 

• Dinsdag 19/5: ouderraad (Gert) 

• Zaterdag 6/6: schoolfeest (Olympische spelen) 

• Woensdag 20/6: ouderraad (Jurgen) 


