
Verslag vergadering OR – 13/09/2022 

Gevolgd door: Stijn (directie), Kim, Wendy, Marijke, Steffi DR,  Steffi M, An, Vanessa, Robin, Eline, Philippe, Karel, 
Jonas, Bjorn. 
Afwezig: Nele DH, Nicky, Isabel, Paul 
 

Agendapunten: 
 Goedkeuring verslag 
 Verwelkoming van Nele (dochtertje zit in de blauwe klas) 
 Opnemen mandaat secretaris en penningmeester 
 Huishoudelijk reglement 
 Huidige schoolsituatie ivm Corona maatregelen 
 Evaluatie schoolfeest 
 Evaluatie ouderterras 
 Evaluatie afscheid 6e  
 Maandelijkse bijdrage OR nieuwsbrief 
 Schoolraad 09/03 
 Investeringen 
 Evaluatie infobundel 
 Werkgroepen  (trekkers – deelnemers): 

- Dag van de leerkracht 
- Oudercafé/terras 
- Kinderfuif 
- Teambuilding 
- Eerste communie 
- Voetjes/ handjes 
- Afscheid 6e leerjaar 

 Eetfestijn 
 Activiteitenkalender 
 Planning vergaderingen 
 Varia: Trooper, uitstapjes,…. 

 
Verslag 
Vorig verslag :  goedgekeurd 
 
Verwelkoming van nieuwe leden binnen het ouderraad team: 
We stelde ons allemaal even voor en verduidelijkten de werking van de OR en de schoolraad.   
We verwelkomen Jonas, Bjorn, Isabel, Nicky en Paul binnen ons team. 
 
Opnemen mandaat secretaris en penningmeester: 

 Het nieuwe schooljaar zetten we opnieuw in met Steffi DR als penningmeester en Wendy als secretaris. 
 
Huishoudelijk reglement: 

 Het huishoudelijk reglement wordt overlopen en ondertekend door iedereen die aanwezig is. 
 
Covid-19 maatregelen/status:  

 De school blijft inzetten op verluchten van de klaslokalen en CO² meters. 
School heeft momenteel code groen aldus zijn er geen speciale maatregelen meer. De school hoopt dan ook 
terug te kunnen werken zoals vroeger en het zo te kunnen behouden. 

 
 
 



Evaluatie schoolfeest: 
 Het schoolfeest ging door op 18/06 met het thema Eurovisie Songfestival. Het was een heel warme dag, maar 

dat hield de mensen niet tegen om het schoolfeest bij te wonen en tot een groot succes te brengen. 
We hadden meer stoelen besteld maar we hebben er moeten bijhalen uit verschillende klassen.  
Catering en drank is vlot verlopen.  
- Juist 1 klein werkpuntje op catering was dat de frietjes niet voorgebakken waren deze keer.  
- Werkpunt voor de drank is de spoelbakken.  

Dit aantal moet verhoogd worden naar 2 + meer ruimte voor de glazen die afgeruimd worden te kunnen 
plaatsen. 

 Al bij al een groot succes met een mooie winst van 6.800,00€.  
(Totale opbrengst was 13.350,00 € - kosten van 6.550,00 €) 

 Volgend schoolfeest staat gepland op 10/6/2023 en de OR vraagt om op de hoogte gebracht te worden als er 
een thema is dat we in dezelfde kleuren of attributen zoals de leerkrachten kunnen rondlopen. 

 
Evaluatie ouderterras: 

 Oudercafé ging door op 28/06 . Onze OR had voor opvang van de kinderen gezorgd op de speelweide met een 
springkasteel via Jano Rent en speelboxen via de gemeente Haaltert. Het was minder warm die dag maar goed 
voor een winst van 525,24 €. Het concept van de oppas moeten we nog beter uitwerken en meer in de verf 
zetten. Hiervoor gaan we veel meer reclame maken via de communicatie van een oudercontact , via facebook 
en smartschool. 

 
Evaluatie afscheid van 6e : 

 Het afscheid van het 6e leerjaar ging door op 24 juni. Hiervoor hadden we een werkgroep onder leiding van 
Kim. De receptie en het dessertbuffet was een groot succes. Alles verliep heel vlot. En alles was ook op van 
gebak. De OR en de school delen hiervoor in de kosten elk voor een bedrag van 100€. 
Wij vragen ook steeds voor een vrije bijdrage van de ouders maar deze was minder dan de vorige editie. 

 
Maandelijkse bijdrage OR nieuwsbrief: 

 Als we activiteiten hebben gaan we ons als OR meer laten zien via de sociale media van de school.  
Wendy zal posts maken als dat eens nodig is om iets uit te sturen van ons uit zoals bvb bij elke activiteit zal er 
voor en erna een bericht uitgestuurd worden. Onszelf wat meer in het beeld brengen dat de mensen weten 
wie we zijn. 

 
Schoolraad: 

 Belangrijkste punt dat aangehaald werd was het ZIL -leerplan (zin in leren).  
Hier gaan we de focus leggen op breed evalueren. 

 Schoolraad werd nog eens uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat voor de nieuwe leden. 
 Wie zit er in de schoolraad? 2 vertegenwoordigers van de school , 2 van de OR, 2 van de gemeenteraad. 

Voor de ouderraad zijn dit Steffi DR en Wendy. Met als vervanging Robin en Kim. 
 
Investeringen: 

 Speelmateriaal voor de school. Meer bepaald herbruikbaar speelmateriaal (vb. buizen, banden, …) 
Hiervoor is er een werkgroep binnen het schoolteam. En ze zijn dus nog opzoek naar extra materiaal. 

 Kleuterspeelplaats heeft een opfrissing nodig daar de speeltuigen werden afgekeurd. Aldus zal de OR hierin 
met een budget mee investeren. 

 Er zijn ook veel onvoorziene kosten binnen het schooldomein: lek in het dak van de nieuwbouw, sportvloer, 
sanitair, asfaltering aan de kleuterspeelplaats,…  

 



Evaluatie infobundel: 
 Ziektebriefjes zijn vanaf nu in kleur wat een goed overzicht geeft als de kinderen meermaals afwezig zijn door 

ziekte. 
 De infoavond van de klassen was deze keer op eind augustus gelegd. Dit bracht met zich mee dat er wat 

commentaar op kwam van ouders (nog velen die op vakantie zijn bvb.) 
 Er werd ook gemeld dat er meer duidelijkheid dient te zijn met het afhalen van de kinderen. Het moet 

duidelijker worden aangegeven aan de hekken is het voorstel van de OR. 
 
Werkgroepen (trekkers en deelnemers): 

 Dag van de leerkracht: 
De trekkers zijn Steffi DR en Wendy. Deelnemers : Steffi M, An, Kim, Isabel en al die nog wil aansluiten of nodig 
is de dag zelf. Dag van de leerkracht gaat door op 5/10/2022. Wij als OR voorzien dan een geschenkje voor 
iedere leerkracht met een mooi woordje en doen terug de opvang op de speelplaats en oversteekplaats aan 
de school in die ochtend. Mailing wordt hiervoor uitgestuurd. 

 Oudercafé: 
Het oudercafé / terras is onder leiding van Robin. Het eerste dat er nu zal aankomen is het oudercafé in 
december (22/12/2022). Dit loopt samen met het oudercontact op de school. Voor deelnemers stuurt Robin 
nog een mail uit. 

 Kinderfuif: 
Kim en Wendy zijn hiervoor de trekkers. Dit jaar word het een Sintfuif. Gaat door op 12/11/2022. 
Meer info volgt nog via mailing voor helpende handen. We maken hiervoor ook terug een affiche, laten onze 
oude sponsors in een facebook filmpje verschijnen. Zoals we voorheen deden voor corona. 

 Teambuilding: 
Teambuilding OR wordt getrokken door Kim en Steffi M. Dit zou doorgaan in maart 2023 ergens. Meer info zal 
nog volgen. 

 Eerste communie: 
Hier krijgen de kinderen van de OR een turnzak met hun naam erop. Dit wordt door Marijke uitgevoerd. 
Heeft ze hulp nodig voor het uitdelen dan zal ze iets laten weten. 

 Voetjes/handjes: 
Steffi M en Steffi DR leiden dit deel. Hebben ze hulp nodig dan zullen ze ons aanspreken hiervoor. 

 Afscheid 6e leerjaar: 
Wordt getrokken door Marijke. Wij als OR verzorgen de hapjes en dessert. Hiervoor zijn wat helpende handen 
nodig. Hiervoor zal tijdig een mail verstuurd worden als het zover is. 

Eetfestijn: 
 Gaat door in het weekend van 15 en 16 oktober. Hiervoor zullen we nog een werklijst mogen ontvangen van 

Stijn. Gelieve met zoveel mogelijk te kunnen gaan helpen. 1 of 2 dagen. 
 De mensen zullen kunnen reserveren online. Er zullen 2 kassa’s zijn : 1 voor voorverkoop en 1 voor ter plekke 

te bestellen. 
Activiteitenkalender school: 

 16/9 strapdag 
 28/9 breng je sportclub mee naar school 
 30/9 pedagogische studiedag 
 5/10 dag van de leerkracht 
 5/10 – 7/10 sport en cultuurklassen 2e graad 
 10/10 – 14/10 week van het bos 
 15/10 – 16/10 Eetfestijn 
 17/10 lokale verlofdag 



 18/10 infoavond kleuters 
 21/10 Dag van de jeugdbeweging + Rapport 1 
 27/10 -28/10 schoolfotograaf (individuele foto’s kleuter en lager) 
 31/10 – 4/11 Herfstvakantie 
 7/11 kriebelteam + instappertjes 
 10/11 Sint op school 
 11/11 wapenstilstand = geen school 
 12/11 Kinderfuif OR 
 21/11 – 22/11 sportklas 1e leerjaar 
 23/11 Geen school 
 28/11 – 29/11 sportklassen 6e leerjaar 
 1/12 open klasuurtje 
 22/12 Rapport 2 Lager/ oudercontact kleuter + lager / oudercafé 
 26/12/2022 -6/01/2023 Kerstvakantie 

Planning vergaderingen: 
 24/10, 19/01/2023, 7/3/2023, 25/5/2023 
 De meeste gaan door op school en de allerlaatste is op verplaatsing. 

Varia:  
 Ouderfuif/quiz: een fuif enkel voor de ouders lijkt ons een leuk idee. Of een quiz organiseren. Nieuwe ideetjes 

om uit te werken. Wordt nog vervolgd. 
 fruit op school: via de school word dit niet meer elke week aangeleverd want de samenwerking met 

leverancier is gestopt. Dit zal nog wel gegeven worden via de school in het kader van gezonde voeding als de 
kinderen hierover leren. Ouders dienen het dus elke dag van thuis mee te geven. Wij als OR vinden dat 
kinderen die dan niets hebben uit de boot vallen en kijken of we hier in kunnen helpen. ‘Ook voor lekkers’-
project even bekijken om te zien of dit voor OR binnen de mogelijkheid ligt, zijn hier subsidies voor, hoe gaat 
het in zijn werk,…. Wordt nog vervolgd. 

 warme maaltijd: Er kwam een vraag aangaande het krijgen of niet krijgen van een 2e bordje. Normaal gezien 
heeft ieder kind de kans om een 2e bordje te vragen, natuurlijk speelt de tijdsduur van de middagpauze en het 
eetpatroon van het kind hier een rol in. De school liet ons ook weten dat de porties berekend worden op het 
aantal kinderen die ’s morgens intekenen voor een warme maaltijd.  

 afhalen en verkeer aan de school: Dit is een probleem. De school plaatst kegels om ruimte te voorzien bij het 
afhalen van de kinderen dat het minder druk is. Maar deze worden telkens verplaatst , hiervoor zouden we 
een oplossing moeten vinden. Ideeën zijn altijd welkom.  

 Trooper: heeft momenteel al 741€ opgebracht maar dit kan beter. We moeten het meer in de verf zetten.  
We zullen hiervoor wat meer reclame moeten maken via facebook van de school en SS. 

 Schooluitstapjes: De kinderen gaan wel op uitstappen maar dit wordt ook duurder en hiervoor is de school 
over andere pistes aan het denken. Dit wordt nog verder vervolgd. 

 
 
 

Volgende vergadering/opstart vergadering gaat door op: 
24 oktober 2022 om 20u op school. 


