
 

 

 

 

Verslag 25 mei 2021 

Aanwezigen: Juf Helga, Veronique, Wendy,  Juf Erica, Reinhout, Dolf Heylen, Pieter 

Verontschuldigd: Maria, Sabine, Joke, Kristel, Louise, Stephanie 

 

1. Verwelkoming 

 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

a. Geen opmerkingen 

 

3. Lezen in actie 

a. Cindy niet aanwezig wegens ziekte 

b. Kort samengevat gaat dit over de kwartiermakers maar uitgebreider over heel 

de school. Lezen nog meer op de kijker zetten in de school 

in samenwerking met VCOV, ouderraad wordt daar mee in betrokken. 

 

4. Website ouderraad 

a. Staat “under construction” 

b. Doel om website ouderraad tegen september klaar te hebben 

c. We kunnen van Dolf  een log-in krijgen om op de huidige website van de 

school zodat we onze site mee op het domein van de school kunnen zetten. 

d. Wordt in wordpress gemaakt 

e. Domein aanvragen staat nu nog bij mobitronics, of subdomein aanmaken op 

de school. 

f. Mogelijkheden zijn:  

i. mee op domein school 

ii. hosting bij Wendy en Steven 

g. School informeert of we op de nieuwe website ook mee op domein school 

kunnen gaan? 

 

5. Financiële info 

a. Zichtrekening: € 11.647,82 

i. Kosten: € 100 voor Berlaarbonnen 

b. Verdere info en evolutie volgende keer, vandaag geen penningmeester 

aanwezig. 



 

6. Schoolraad 

a. Niet geweest. 

 

7. Afchecken to do lijst  

Activiteit einddatum Verantwoordelijke 

Navraag bij Dolf voor verder verloop van de 
website  

25/05/2021 Joke 

aanpassen website, verslag ouderraad op website 
zetten 

12/01/2021 
23/02/2021 
23/03/2021 
20/04/2021 
25/05/2021 

Kristel/Joke 

sleutel zolder tenten laten bijmaken 25/05/2021 Helga 

factuur busreizen  25/05/2021 
Helga 

➔ Komt er nog aan 

nog betalingen die dienen te gebeuren? Kaartjes, 
zoektocht 

25/05/2021 Wendy 

octopuspalen 25/05/2021 Louise 

Aanpassen huishoudelijk reglement en aan 
iedereen versturen, navragen VCOV richtlijnen 
volmachten bank, vanaf 500 EUR minstens 1 
handtekening van penningmeester 

23/02/2021 
23/03/2021 
20/04/2021 
25/05/2021 

Louise 

aankoop berlaarbons (4) 
20/04/2021 
25/05/2021 

Stephanie 
➔ OK 



Kaartjes versturen naar ex-leden, kaartjes halen 
20/04/2021 
25/05/2021 

louise/Veronique 
➔ Bij Louise nog af te geven. 

cadeautjes bezorgt aan de kinderen, volwassenen? 
Onkosten betaald, alles opgeruimd? Nog 
inschrijvingen na de verlenging? 

25/05/2021 Kristel/Joke 

Formulier materiaal uitlenen, voorzet regelement 
reeds door Louise gemaakt.  Nog kleine dingen 
aanpassen in regelement. Louise doet voorzet. 

20/04/2021 Louise 

Opvolging pizzaverkoop 25/05/2021 Veronique/Wendy 

Opvolging wijn. Eventuele opbrengst laten storten, 
einde schooljaar. 

25/06/2021 Veronique 

Opvolging Vogelkastjes 25/06/2021 Kristel 

Opmaken inventaris ouderraad 1/09/2021 Wendy 

whatsapp naar klasgroep voor nieuwe leden 1/09/2021 iedereen 

Brief nieuwe leden 1/09/2021   

Instagram account 1/09/2021   

 

8. Vastleggen data volgend schooljaar 

a. Telkens de laatste dinsdag van de maand om 20u 

i. 28/9 

ii. 26/10 

iii. 30/11 

iv. 21/12 

v. 25/1 

vi. 22/2 

vii. 29/3 



viii. 26/4 

ix. 31/5 

x. 21/6 

 

9. Varia 

a. Proclamatie 6e leerjaar op 29/06 

i. Plan was om de ouders met de kinderen naar school te laten komen 

op tijdsloten 

rode loper uitrollen Directie doet woordje en leerkracht geeft diploma 

en dan foto. 

ii. Ouders van 6e zagen het iets anders: 

1. Nav de versoepelingen zouden ze toch iets meer ‘event’ willen 

organiseren. Er is meer mogelijk dan hetgeen school wil 

organiseren. Ouders van 6e willen er iets meer uithalen. 

2. School stelt voor om de 2 klassen uit elkaar te halen als er iets 

meer wordt georganiseerd. Alle mensen tezamen is veel te 

veel. – 2 shiften 

3. Ouders in bubbel aan hun tafel, kinderen samen in de 

klasbubbel, maar mogen niet gaan rondlopen. 

4. Goodiebags voorzien → waarde bepalen. 

a. Flesje CAVA – Flesje Kidi bull – Nootje/chipje 

b. 43 leerlingen 

b. Expertcontract KiVa is binnen 

c. Laatste schooldag is dinsdag 29/6 

d. Parking voor de school heel gevaarlijk 

i. School heeft dit al gemeld 

ii. Eventueel ook als ouderraad een brief naar gemeente sturen. 

iii. Voorlopig vragen om de hekken terug te zetten zodat de parking nog 

niet kan gebruikt worden. 

iv. In het post-coronatijdperk is het niet meer de bedoeling dat de ouders 

daar gaan staan. 

v. Er komt een poortje langs waar de kinderen buiten komen naast de 

parking (veiliger) en aan de overkant van de straat komt er een 

wegenis die aansluit op de trage weg zodat we terug recht kunnen 

oversteken. 

e. Reacties naar aanleiding van ontsnapte kleuter 

i. Voorlopig gaat de poort van de kleuterspeelplaats niet meer volledig 

open. Op die manier is het beter te controleren. 

ii. Aan de poort moet er steeds iemand blijven staan, kindjes worden 

afgehaald aan de poort zodat leerkracht aan de poort niet meer over 

en weer moeten om kindjes weg te doen 

iii. Deur inkomhal gaat op slot 

iv. Groot rood vlak aan de poort waar kinderen niet voorbij mogen 

komen. 


