
Verslag vergadering OR – 9 november 2020 

Gevolgd door: Nele DM (directie), Kim, Wendy, Philippe, Robin, Steffi DR, Katrien, Sandra, An. 
 

Afwezig: Ellen, Els VL, Vanessa, Elke, Steffi M, Els M, Eline, Karel, Marijke. 
 

Agendapunten: 
 Goedkeuring vorig verslag  
 Verwelkoming nieuwe leden 
 Covid – 19 maatregelen 
 Schoolraad 24/09 
 Evaluatie “Dag van de leerkracht” 
 Evaluatie “Apero – box” 
 Varia: verkoop kerstkaarten, alternatief oudercafé, Trooper 

 

Verslag 
Vorig verslag :  goedgekeurd 
 
 

Verwelkoming nieuwe leden: An Deridder (mama van Janne, oranje klas) , Karel Klinck is geïnteresseerd om lid te 
worden. En hopelijk mogen we ook hem hier verwelkomen. 
 
 

Covid-19 maatregelen:  
Het is belangrijk dat de huidige maatregelen nog steeds goed opgevolgd worden. De activiteiten zoals zwemmen, 
bibliotheek bezoeken, … worden afgelast alsook de rakkeractiviteiten. Buitenactiviteiten worden aangemoedigd. 
 

Bij de naschoolse kinderopvang worden de ouders gevraagd om buiten te wachten en via een bel (luid en met een 
lichtsignaal) een rakkermedewerker in te lichten dat er ouders zijn. 
 

Er zijn beslisbomen opgemaakt om duidelijk te weten welke stappen ondernomen moeten worden bij bv 
ziektesymptomen, risicocontact, in geval van afwezige leerling of leerkracht, … 
 

Voor de herfstvakantie waren er geen Covid-19 besmettingen op school. 
 
 

Schoolraad (24/09) : Een beknopt verslag van de schoolraad: 
 De schoolorganisatie voor het schooljaar 2020 -2021: 2e tot en met 6e leerjaar teamteaching & klas 1A &B 

hebben een nauwe samenwerking 
 Leerlingenevolutie : kleuters 2020: 111 & lagere school kinderen: 213. 
 Infrastructuurwerken: positieve evaluatie nieuwe buitenklas 
 Studieaanbod: reeds in 4e leerjaar wordt er per week een half uur Franse les gegeven 
 Veiligheid & preventie: extra aandacht door coronacrisis. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evaluatie “ Dag van de leerkracht”: Onze geschenkjes werden goed onthaald door leerkrachten. Het EHBO-zakje was 
een super idee zeker in deze tijden. 
 
Evaluatie “Alternatief eetfestijn: Apero-box”: De organisatie verliep wat hectisch aangezien dit de eerste maal was 
maar hier leren we wel uit. Het werd positief onthaald bij de mensen. Er is winst gemaakt maar niet zoals het 
standaard eetfestijn oplevert. 500-tal pakketjes werden er verkocht wat zeker al een goede start was. 
 
Budget van ouderraad naar school:Er wordt 6000€ overgemaakt naar de school van de voorbije 3 jaar. 
 
Varia: 

  Trooper : inkomst van 154€ op onze rekening ontvangen. De opstartkost van €75 werd door Trooper reeds 
inghouden. Tooper zal nog meer gepromoot worden door de school.  

 Sint op school: er zal via smartschool een Sint-filmpje verstuurd worden naar alle kindjes op woensdag 11 
november. En wij als ouderraad laten een berichtje verschijnen op de Facebook van de school. 

 Verkoop van Kerstkaarten: zal niet voor dit jaar zijn. Het is te kort op elkaar wat verkoop betreft.  
 Alternatief voor oudercafé : Dit gaan we even zo laten, er komen nog wel momenten om iets te organiseren 

waar we met man en macht onze schouders kunnen onderzetten. 
 

Volgende vergaderingen gaan door op: 
15 december 2020, 28 januari 2021, 9 maart 2021, 27 mei 2021 om 20u. 


