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Ouderraad 1 december 2020 (ONLINE) 
 
 
 
aanwezigen : juf Annemie, Evi, Katrien V, Ralf, Katleen, Katrien A, Jan R, Björn, Ruth, Mouna, Inge, Jo 
 
geëxcuseerd : Jan H, Elke 
 
aanvang/einde : 20:00 – 21.35  
 
agenda :  

1. Evaluatie koekjesverkoop 
2. Update situatie op school 
! COVID-19 
! Sint 

3. PDC Feest 
! idee 

planning 
! uitvoering 

4. Infrastructuur 
5. Varia 
! doe-activiteit 
! Hip-Hop opvolging 
! communicatie 

 
verslag :  
 

1. Evaluatie koekjesverkoop 
! 511 pakketen verkocht - +/- 2000 euro winst 
! De verkoop is vlot verlopen via de website, zeker voor herhaling vatbaar.  
! Nog 1 grote bestelling moet worden opgehaald. 
! Vraag voor 1500 pakketten via Beschutte Werkplaats? Huidige 511 pakketten zijn op 3 uur 

gemaakt met telkens 4 mensen (omwille van Corona), 1500 mag geen probleem zijn met meer 
helpers. 

2. Update situatie op school 
! COVID-19 
" Geen besmetting tot nu toe, Juf Tine had een sinisitus 
" Vraag school of het wegvallen van de activiteiten bij de kinderen, er geen vragen bij doet 

stellen. – Kinderen weten niet wat er is weg gevallen, dus voorlopig valt het goed mee 
" School doet ook veel activiteiten op school voor variatie 

! Sinterklaas 
" De sint komt ‘live’ naar school, maar enkel met 1 piet 
" School bedankt voor bijdrage Ouderrrad 
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" Sintviering voor 1, 2 en 3 in feestzaal op afstand 
! *Sinterklaas komt ook natuurlijk voor onze kleuters op donderdag voor de speeltijd in de 

zaal. Dit jaar zijn de pieten komen slapen in de bib van de school. De werkgroep "Sint" 
heeft zijn uiterste best gedaan om de pieten een aangename nacht te bezorgen ook al was 
het een rommeltje na hun bezoek. Meester Bart was " Piet van dienst" om alle dagen ( 
s'morgens heel vroeg) iets te veranderen zodat iedereen dacht dat de pieten er echt 
sliepen. De kleuterschool is bijna elke dag gaan kijken 🙂 en spannend dat ze dat vonden... 
 

! Andere 
! *De kleuterschool gaat dit jaar ook kerstkaarten maken voor 2 rusthuizen uit de buurt nl 

"de Wingerd" en "Bethlehem". Zij zorgen dat de ouderen daar ook een kerstkaart met 
wensen krijgen met Kerstmis. Zij zullen persoonlijk worden overhandigd. 

! Vanaf Januari mogen BIB bezoeken terug in Herent 
 

3. PDC Feest 
! Evi / Jan organiseren samen met Leerkrachten 
! menu werd besproken, voorstel om proevertje naar school te laten komen om door 

leerkrachten te laten proeven. 
! planning voor afhaling : tijdsloten op vrijdagavond 
! idee: “Foto met PDC maaltijd thuis” – wedstrijd, winnaar krijgt een prijs 

 
4. infrastructuur 
! Offerte stookplaats gemaakt, tijdens kerstvakantie wordt tijdelijke verwarming gezet voor 

kleuters en lagere school5start werken 16 december) 
! afbraak deel aan straat wellicht in januari, opvang naar refter 
! Alles uit het gebouw van de feestzaal wordt ontruimt tegen 4 januari (Bib, feestzaal, opvang, …) 
! 5e/6e verhuizen naar containerklassen in juni 2020 
! Zeecontainer wordt voorzien voor opslag 
! infovergadering ouders op 18 maart 

 
5. Varia 
! doe-activiteit : Mouna en Jo organiseren, in voorbereiding 
! Hip-Hop opvolging :  
" afhaalregeling is nu goed geregeld 

! communicatie 
" nieuwsbrief december : voorlopig te weinig input, juf Annemie stuurt herinnering 
" PDC neemt deel aan gezamelijke actie voor voedselbank van Herent 

• L1/L2 : zingen voor rusthuis Betlehem 
• L3/4/5/6 : bezoek ouderen in straten rondom de school 
• De nieuwe traiteur. Blijkbaar vinden veel kinderen het eten niet zo lekker meer. 

En zijn er combinaties die ze niet lusten, misschien met wat aanpassingen. 
! drukte brengen school Hollestraat 
" juf Annemie stuurt een nieuwe communicatie uit 
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Volgende ouderraden 

• januari : DO 14 
• februari : DI 23 
• maart : DO 18 
• april : DI 20 
• mei : DO 20  
• juni : VR 25 


