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Vergadering 2 Ouderraad 12/11/2020 
1 Aanwezigheden/verontschuldigden optekenen 

Aanwezigen: Veronique (directie), Eva, Deborah, Juf Ilse, Juf Mieke, Kathleen, Nele P., Nele L., 
Frauke, Stefanie,  Anneleen, Melissa, Dominique, Corien, Thomas, Fleur, Delphine, Barbara 

Verontschuldigd: Natalie, Stephanie 

2 Nieuws vanuit de OR  
Geen nieuws 

3 Kastoestand - Dominique  
Momenteel in kas: € 3400 

- Reeds afgetrokken: speelplaats en Sint 
- Reeds toegevoegd: koekjesactie (€ 1991,01 winst!) 

4 Agendapunten 
 

4.1 Evaluatie dag van de leerkracht 
Vlot verlopen 

4.2 Evaluatie en opvolging koekjesactie 
Alles is uiteindelijk goed verlopen, met een goede opbrengst! 
Voorbeeld van een sterk staaltje TEAMWORK!!! 

4.3 Activiteiten en data schooljaar (corona -proof?) 
Momenteel zitten we in code oranje. Dit bekent dat verkoopacties (klaaskoekenactie, 
koffiestop) niet zijn toegelaten. Verdere maatregelen zijn af te wachten.  

Sinterklaas komt nog naar school, maar er zal geen verwelkoming zijn op de speelplaats, maar 
in de sportzaal. Er wordt nog bekeken of klasbezoeken mogelijk zijn.  

Ook dit jaar krijgt iedere klas 100€ om te besteden aan beweging en differentiatie.  

4.4 Website -nieuwe mailadressen OK 
Eva presenteert de sitemap rond de vernieuwde website OR. Reacties vanuit OR: 
gebruiksvriendelijk en heel overzichtelijk. Eva bezorgt ons nog de link naar de testversie van de 
website. Aanvullingen mogen aan haar doorgegeven worden.  
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De mailadressen leden@ en doeouder@ werken terug!  

Klaslijsten kunnen ingevuld worden via website. Maar worden niet openbaar gemaakt (GDPR) 
Maar gegevens zijn wel eenvoudig in excell bestand te zetten voor mailings ed.  

4.5				 Fluojas	ipv	hoesje	voor	eerste	leerjaar	
 Op vraag van de lkr 1e leerjaar. Hoesje is niet eenvoudig over boekentas te trekken. Offerte 

voor fluojasjes is 100 euro meer dan hoesjes.  

 Fluojasje is niet zichtbaar als je een boekentas op de rug draagt, bvb. als kinderen met de fiets 
naar school komen.  

 Veronique vraag argumentatie na bij juffen 1e leerjaar. 

4.6		Ideetjes	klimaat/duurzaamheid	
	 Mail van ouder Barbara over activiteiten OR ihkv klimaat en duurzaamheid. Voorstellen 

waren: 
- Bomen aanplanten voor meer schaduw 
- Watertonnen/regentonnen 
- Hergebruik van materiaal (vb knutseltassen) 
- Zonnepanelen 
- Meer inspanningen rond Strapdag 
- Veggiedag 

Er worden al heel wat inspanningen geleverd door de school:  

- Er wordt regenwater gebruikt voor het spoelen van de toiletten 
- Heel de eetzaal staat vol met zonnepanelen 
- Er is een Veggiedag 
- Compostbakken aanwezig, en de compostmeester heeft ook al lessen gegeven 
- CO² meter in alle klassen om luchtzuiverheid te meten 

Momenteel is er te weinig aandacht gegeven aan deze positieve inspanningen. -> FB post rond 
aanmaken (Eva), vermelden in de nieuwsbrief, vermelden op de website 

Nele P. en Fleur geven feedback aan Barbara 

 

Datum volgende vergadering: 12/01/2021 

5 Infopunt ouders 
Mondmaskers 3e graad 
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Voorstel mondmaskers voor 3e graad door burgemeester. Veronique verduidelijkt dat het hier op 
school geen verbod komt, maar dat het ook niet verplicht of gestimuleerd gaat worden.  
� De levering van de mondmaskers aan alle  scholen is niet gekend bij Veronique  

 
Bezwaarschrift rond mobiliteit  
Bezwaar vanuit ouderraad ingediend, maar geen reactie op gekomen. Vanuit school is er ook een 
bezwaarschrift ingediend, maar ook daar is geen reactie op gekomen.  
� Thomas gaat navragen of er een reactie gaat komen en wanneer.  

6 Infopunt school 
Huidige coronarichtlijnen 

- Klasbubbels blijven behouden 
- Niet-essentiële derden niet toegelaten 
- Geen uitstappen 
- Geen warme maaltijden in November 

� Richtlijnen blijven van kracht gedurende code oranje. Geen zicht op eventuele versoepelingen 
en aanpassingen van de richtlijnen.  

7 Varia 
Geen varia 

8 Ter info:  
8.1 Emailadressen 
leden@ouderraadshp.be 
doeouder@ouderraadshp.be 
info@ouderraadshp.be (Nele P.) 
redactieshp@ouderraadshp.be (Els en Nele P.) 
 

8.2 Samenstelling werkgroepen 
 
Nog aan te vullen. Wie graag deelneemt aan een werkgroep, mag dit doorgeven aan Nele P. 

werkgroepen Data Info #pers wie? 
Info avond  DIGITAAL 

GAAT NIET 
DOOR, 
INFOBROCHURE 

2 Dominique (digitaal info 
doorgestuurd om bij documentatie 
school te voegen!) 

Dag van de leerkracht  Merci-
chocolaatjes 

2 Dominique, Fleur 

Koekenverkoop   3 Nele L, Melissa, Eva 
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Buitengloed    5 Anneleen, Natalie, Barbara, 
Kathleen, Deborah 

Spelletjesnamiddag    5 Fleur, Katrien V, Gunther H, Eline  

Jeugdboekenmaand/ 
voorleesdag 

  3 Anneleen, Fleur, Delphine 

Klusjesdag      

moederdagactie     3 Kathleen, Anneleen, Stefanie 
Receptie eerste 
communie 

10/10/20
20 

GAAT NIET 
DOOR ! 

10 Nele P + helpers 

vaderdagactie 
ontbijtactie 

   5 Natalie, Barbara, Nele L, Corien 

Nieuwsbrief    Nele P. (Els) 
Website   3 Eva, Corien, Barbara 
Speelplaats    2 Kathleen, Fleur 
Teambuilding    4 Thomas, Corien, Eva, Delphine 
Verkeer   2 Thomas, Stefanie 
Typlessen   1 Nele L 

 

 

 

 


