
VERSLAG OUDERRAAD 

Vergadering Ouderraad 27/08/2020 
1 Aanwezigheden/verontschuldigden optekenen 
Aanwezig: Eva, Fleur, Anneleen, Frauke, Katlheen, Delphine, Corien, Nele L., Stephanie, Barbara, Thomas 

Verontschuldigd: Nele P., Dominique 

2 Goedkeuring vorig verslag 

3 Nieuws vanuit de OR  
Eline heeft beslist om niet meer deel te nemen aan de vergaderingen van de Ouderraad. Zij blijft wel 

actief als Doe-ouder.  

Els stopt met de nieuwsbrief - Nele neemt dit over 

Openstaande vacature voor secretaris  

4 Kastoestand en begroting schooljaar 2020 - 2021 
In totaal beschikt de ouderraad over een budget van €9236.52 

- daarvan gaat nog 3000euro naar de investeringen aan de kleuterspeelplaats.  

5 Agendapunten 

5.1. Info avond ouders 
Gaat niet door, maar fiche wordt opgenomen in informatiebundel.  

 

5.2. Fotozoektocht 
Zeer positief onthaald. Prijzen voorzien voor winnaars. Eventueel tegoedbon voor activiteit van OR 

(ontbijtmand…) 

 

5.3. Dag van de leerkracht 
Verwenpakket, attentie of aperitiefpakket voorzien in plaats van ontbijt 

 

5.4. Picatypen 
Gratis aanbod tijdens Corona werd positief onthaald. Abonnement loopt nog tot maart 2021, waarbij er 

een onbeperkt aantal deelnemers kunnen deelnemen. Momenteel 116 inschrijvingen (3 - 6lj).  

Oproep doen via de nieuwbrief, want nieuwe deelnemers kunnen nog inschrijven.  

Picatypen wordt als aangenamer ervaren dan Typetopia. Bekijken om abonnement nadien nog te 

verlengen.  
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5.5. Inhuldiging speelplaats 
In corona-stijl vieren! Persbericht uitsturen om positieve boodschap uit te brengen. Kathleen neemt dit 

op met Veronique.  

5.6. Verkeersveiligheid 
Omgeving school wordt een schoolstraat. Straat wordt tijdens begin- en einduur school afgesloten voor 

doorgaand verkeer. Daarnaast zullen de werken aan de Brieltuin (start oktober) en de werken aan de 

Centrumlaan mogelijks ook hinder veroorzaken. Formuleren van bezwaarschrift aan CBS. Dit wordt 

opgenomen door Thomas, Barbara en Frauke. 

5.6. Andere activiteiten OR 
- Spelletjesnamiddag: voorlopig on hold 

- Voorleesdag: voorlopig on hold 

- Moederdagactie: Brainstorm / goedkeuring van Veronique 

- Receptie 1e communie: 10 okt 9:30, zonder receptie 

- Teambuilding: alternatief wordt opgenomen door Corine, Delphine, Thomas en Eva 

6 Infopunt ouders 
Maaltijd: mogelijkheid om lunch koel te bewaren. Eventueel aanbieden van koelkasten om brooddozen 

in op te bergen. Veronique was hier al mee bezig.  

Nieuwsbrief september: warme maaltijden worden aangeboden. 

7 Infopunt school 
geen punten 

8 Varia 
Infodag Vormsel: 15/16 september 

Website OR: flexibeler en positiever maken. Eva neemt dit op. 

 

Volgende vergadering: donderdag 24 september 

in de eetzaal 
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