
 

Ouderraad 14 januari 2020 (ONLINE)

aanwezigen : juf Annemie, juf Liesbeth, juf Sofie, Ralf Roijmans, Katleen Maesen, 
Katrien Adams, Jan Reynaert, Björn Mantels, Ruth Fouarge, Mouna Guerfal, Inge Van de
Weyer, Jo Bries, Evi Symens

geëxcuseerd : 

aanvang/einde : 20:00 – 21:25 

agenda : 

1. Pasta PDC
1. Stand van zaken
2. Verdeling

2. Situatie op school
1. Covid
2. Andere

3. Infrastructuur
4. Ideeën voor laatste trimesters
5. Varia

verslag : 

1. Bestellingen PDC feest : Pasta De Clerck 
• tot vandaag 59 geregistreerde bestellingen
• normaal PDC feest, +/- 350 eters, winst vooral op drank + dessert
• juf Sofie heeft ook oudleerlingen gecontacteerd, 30-tal bestellingen zijn nog 

verwacht
• verdeling : gebeurt door leerkrachten, afhaaltoog onder afdak aan de bib, 

“veiligheidscorridors” maken
• fotowedstrijd nogmaals communiceren, via flyer met bedanking (meester 

Wim ). 

2. Werking op school 
◦ juf Ilse stelt het beter
◦ Buiten uitstappen lopen activiteiten door, zoals les Frans door 6e jaar aan 

andere klassen

3. Infrastructuur
• Afbraak nog niet gestart, planning is onduidelijk
• Materiaal feestzaal moet verhuizen naar aangekocht containers, deze 

moeten nog geleverd worden
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• Tijdelijke stookplaats gezet (op mazout), gasketel is afgesloten, 
internetverbinding verplaatst

• bib is verplaatst, voorlopig opgeslagen in kisten

4. Activiteiten die dit schooljaar nog kunnen
◦ schoolfeest 
◦ afscheidsrecepties 
◦ wandeling (Mouna, Jo, Inge) 

▪ start vanaf krokusvakantie, maand laten lopen, de facto tot paasvakantie
▪ parcours ligt vast, 5.2 km
▪ opdrachten via QR codes
▪ nog te bespreken : beloning in Bar Deco
▪ ingeven bij deelname : klas, school
▪ te doen : brief promotie op Gimme
▪ vermelding in promotiebrief voor wandelkanditaten die geen smartphone 

hebben

      5. Varia
◦ Hip-hop : 

▪ brengen/halen verloopt nu Corona proof 
▪ kinderen worden nu soms reeds vóór 15:45 ingescand, waardoor tijd 

aangerekend wordt voor opvang vóór de Hip-hop → juf Annemie vraagt 
na, inscannen mag pas vanaf 15u45.

◦ Warm eten op school : 
▪ Opmerkingen : soms te speciaal, afwisseling niet altijd OK
▪ Observatie juf Annemie : veel kinderen eten geen groenten 

◦ Nieuwsbrief
▪ Nieuwsbrief december was mooi uitgevoerd, met dank aan Ruth
▪ Nieuwsbrief ivm infrastructuur ? → komt zodra data concreet worden

◦ Poort bij voetweg 
▪ Staat soms open, slot werd recent vervangen
▪ Goals op speelplaats werden verplaatst om te vermijden dat voetballen 

buiten het terrein gaan
◦ Ouderraden van 23/2 en 18/3 worden vervangen door één ouderraad op  DO 

11/3
◦ Typeles voor 6e jaar 

▪ 10 kandidaten uit 6a en 6b
▪ Juf Sofie wil dit organiseren na de krokusvakantie, na de schooluren op 

een nog te bepalen dag
▪ boekjes moeten nog worden aangekocht
▪ OR vergoedt school na aankoop

Volgende ouderraden
  februari : DI 23
  maart : DO 18
 maart : DO 11
 april : DI 20
 mei : DO 20 
 juni : VR 25
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