
 

Ouderraad 11 maart 2021 (ONLINE)

aanwezigen : 

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

geëxcuseerd : 

aanvang/einde : 20:00 – 21:15 

agenda : 

1. Evaluatie Pasta de Clerck
2. Update Situatie op School:

◦ COVID
◦ Infrastructuur
◦ Schoolfeest

3. Evaluatie Wandeling
4. Hib-hop Adviesraad
5. VCOV themacafe
6. Varia

◦ Ouderraad volgend schooljaar
◦ Warme maaltijden
◦ Nieuwsbrief
◦ Suggesties bestedingen opbrengst activiteiten

verslag : 

1. Evaluatie Pasta de Clerck
 130 bestellingen ontvangen
 geslaagde activiteit
 goed geappreciëerd
 ongeveer 2500 € winst

2. Update Situatie op school
• COVID

◦ meester Wim 1 week + 1 dag in quarantaine door Corona besmetting 
partner

◦ meester Bart is ziek, niet Corona gerelateerd
◦ in het algemeen weinig impact door Corona, andere ziektes hebben 

momenteel meer impact
 Infrastructuur

◦ container werd geïnstalleerd als opslagplaats van turnmateriaal van de 
feestzaal, 2e container volgt nog
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◦ afbraak feestzaal start in Paasvakantie
◦ in juni verhuist de vleugel van L5, L6 en directie
◦ bib staat achter bureau directie
◦ op 23 maart plannen leerkrachten opruimactie 
◦ opgeslagen drank van de OR (sterke drank) moet worden verplaatst, juf 

Annemie maakt inventaris

3. Evaluatie Wandeling - (Mouna, Jo, Inge) 
• 45 gezinnen namen deel, piek laatste weekend krokusvakantie
• feedbackscore 4.7 / 5
• beoordeeld als goede lengte
• snoepjesboom was succes

4. Hib-hop Adviesraad
• in totaal 35 kinderbegeleiders, of 15 voltijds equivalenten
• facturatie achtergelopen omdat niet alle ouders tijdig op ischool 

geregistreerd werden
• lange opvang met meerdere scholen samen kan niet, lange opvang blijft 

daardoor op school
• opvang gebeurt in bubbels van max 25 kinderen
• opmerkingen / school : 
• opvang doet huiswerk op maandag, dinsdag, donderdag
• donderdag 3 juni volgende vergadering
• Katleen meldt volgende opmerkingen : 

◦ één/enkele opmerkingen over strenge optreden van meester Björn die 
tijdens eten van de koekjes volledige stilte wil

◦ inscannen gebeurt te vroeg, vóór 15u45, waardoor er te veel wordt 
aangerekend 

5. VCOV thema café 
• door VCOV vzw - Berkendreef 7 - 3220 Holsbeek - T: 016 388 100 -      

info@vcov.be - www.vcov.be
• welke activiteiten doen andere scholen ?

◦ veelal verkoopsactiviteiten : wijn, snoep, kalenders, ontbijtmanden
◦ online kwis
◦ online schoolfeest
◦ online oudercafé

• sommige scholen hebben samengewerkt met de lokale middenstand
• verslag in bijlage

6. Activiteiten resterend schooljaar door school
◦ zwemmen gaat door
◦ enkele uitstappen worden nog gepland, zoals proviciaal domein of museum. 

De school wil maximaal inzetten om nog uitstappen te maken. 
◦ Schoolreizen worden gepland in veronderstelling dat deze kunnen doorgaan
◦ De maximumfactuur zal voor dit schooljaar niet worden bereikt, aanrekening

zal  met effectieve uitgaven gebeuren.
◦ Schoolfeest : gaat door indien mogelijk op 28 mei. Vermoedelijk dezelfde 

formule als vorige keer, met muziek op vrijdag. 

7. Varia
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• Ouderraad volgend schooljaar
◦ vervanging Raf invullen, activiteitenlijst wordt opgemaakt

• Warme maaltijden
◦ algemene kwaliteit verbeterd

• Nieuwsbrief
◦ 2 nieuwsbrieven nog dit schooljaar : 1 na Paasvakantie, laatste einde jaar

 over infrastructuur
 over nieuwe school
 over pastaverkoop 
 over besteding opbrengsten dit schooljaar : cadeaus Sinterklaas 

+Type10 L6

• Suggesties bestedingen opbrengst activiteiten
◦ algemene suggestie als geldbesteding : vergroening van de 

speelplaatsen, hiervoor kan spaarpot van OR worden aangesproken (in 
totaal +/- 20 k€)

◦ parasols
◦ picknickbanken (hout / kunststof)
◦ → input vragen van leerkrachten of ouders (via nieuwsbrief ?)

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