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VERSLAG OUDERRAAD  
Datum: 15 september 2022  

Aanwezig: Tim, Bram, Sien, Eline L, Mathieu, Lore T, Lore S, Pieter, Dimitri, Lien, Sophia, 
Lucie, Adil 
 

Leerkrachten: Peter, Kristien 
Directie: Katrien, Kathy 
Verontschuldigd:  
Notulist: Lore S 

 

VORIG VERSLAG  

Op te volgen uit vorig verslag 
/ 
 

Opvolging: 
 

 
AGENDA  

Volgende agendapunten worden besproken: 
- Kennismaking: voorstelling leden en werkgroepen 
- Klusjesdagen en Pimp je speelplaats 
- Activiteit ouderraad – leerkrachten 
- Communicatie 
- Varia 

 

Opvolging: 
 

 
BESPREKING 

1. Kennismaking: voorstelling leden en werkgroepen 
Opbrengstactiviteiten 

- Binnen deze werkgroep organiseren en optimaliseren we verschillende 
activiteiten die iets opbrengen ten voordele van de school. Voorbeelden 
hiervan zijn de koekjesverkoop, de ontbijt-actie, de apérobags, het 
schaatsen met Sint en Piet…  

- Heb je toffe ideeën voor nieuwe activiteiten of tips om de bestaande 
evenementen boeiender te maken? Steek je je handen graag uit de 
mouwen voor één of meerdere activiteiten? Dan ben jij de geknipte 
persoon voor deze werkgroep!  

Opvolging: 
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- Contactpersoon: Tim en Pieter 
 
 
Verkeer: 

- Iedereen droomt van een veilige schoolomgeving voor de kinderen. De 
oplossing om de veiligheid te verbeteren, ligt niet alleen in infrastructurele 
maatregelen maar ook in verkeers-educatie en sensibilisering. Binnen deze 
werkgroep wordt er enerzijds nagedacht over mogelijkheden om de 
veiligheid rond de school te verbeteren (bv. aanleggen van extra voetpad, 
initiatieven zoals de STRAP-dag,…) alsook de bemanning van de 
schoolstraten om auto’s rond de schoolpoort te vermijden. 

- Wil je hieraan meehelpen? We kunnen alle hulp goed gebruiken! 
- Contactpersoon: Wouter en Sien 

Helpende handen: 
- Ben je een manusje-van-alles en handvaardig op verschillende gebieden? 

Heb je af en toe tijd om de handen uit de mouwen te steken? Dan 
verwelkomen we jou graag in deze werkgroep waarin we de school 
ondersteunen bij allerhande activiteiten die op school georganiseerd 
worden. Het gaat o.a. om het groener maken van de speelplaats (Pimp je 
Speelplaats), hulp tijdens de klusjesdagen, lezen op school, fruit snijden op 
woensdagen, hulp bij de proclamatie…  

- Contactpersoon: Kevin en Lore T 
Feestcomité: 

- Af en toe is er natuurlijk ook nood aan feestelijke ontspanning voor de 
kinderen, ouders en leerkrachten! Dit proberen we te realiseren via enkele 
activiteiten zoals het schoolfeest, de winterhappening, de ouderfuif,… die 
als een sociale lijm de ouders, kinderen en het schoolteam met elkaar 
verbinden. We bieden ondersteuning bij de organisatie, het bedenken van 
leuke thema’s, het aankleden van de locatie en we organiseren de bar. 

- Contactpersoon: Tim en Wouter 
Communie: 

- De laatste jaren is er een dalende tendens in het aantal communicanten 
binnen onze katholieke school. Toch zijn er verschillende mensen die hun 
kind alsnog graag een speciaal moment willen gunnen via de communie, 
liefst met een persoonlijke touch. Binnen deze werkgroep willen we 
nadenken hoe we de communicanten beter in het zonnetje kunnen zetten, 
welke boodschap we willen benadrukken en hoe de organisatie van de 
eerste en plechtige communie kan verbeterd worden. 

- Contactpersoon: Sofie en Lore S 
Communicatie: 

- Met deze werkgroep streven we een vlot en correct verloop van zowel de 
interne als de externe communicatie van de school na. We zoeken ook naar 
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mogelijkheden om de school en de ouderraad meer zichtbaar te maken, de 
activiteiten beter te promoten en de achterban te vergroten.  

- Ben je grafisch goed onderlegd en kan je ons helpen met het maken van 
posters/flyers? Kruip je graag in de pen om een tekstje over onze 
activiteiten te schrijven? Of kan je mooie foto’s maken die je wil delen? Heb 
je goede ideeën m.b.t. superdiversiteit? Als het al begint te kriebelen om 
hieraan mee te werken, dan bekijken we graag samen hoe je ons kan 
helpen! 

- Contactpersoon: Bram, Eline en Lore S 
 

Schoolraad: 
- In de schoolraad worden verschillende thema’s besproken die een invloed 

kunnen hebben op het welbevinden op school. Hierbij komen telkens 
enkele vertegenwoordigers van het schoolpersoneel, de ouders en de 
lokale gemeenschap samen om hierover te brainstormen. 

- Contactpersoon: Bram en Fré 
 
To do: 

- Nieuwe leden zoeken 

 

2. Klusjesdagen en Pimp je speelplaats 
Klusjesdagen 

- Voorgestelde data:  
o Zaterdag 29/10/2022 
o Zaterdag 04/02/2023 
o Zaterdag 03/06/2023 

 
Pimp je speelplaats 

Ø De ouderraad geeft de goedkeuring om de uitvoering van de speelberg 
op de kleuterschool op te starten. Lore S neemt contact op met Kristoff. 

To Do 
 

- Klusjes/onderhoud oplijsten voor de kleuterschool en lagere school. 

Opvolging: 
 
 
 
 
 
 
 
Lore S 
 
 
 
Kevin, Lore T 

3. Activiteit ouderraad - leerkrachten 
Besproken zaken: 

- Idee om weer een acitivteit te organiseren (bv. kaas-en-wijn-avond) opdat 
de ouderraad de leerkrachten beter leert kennen en omgekeerd. 

 
To do: 

- Datum zoeken. 

Opvolging: 
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4. Communicatie 
Besproken zaken: 

- Er werden vandaag foto’s genomen van de leden van de ouderraad zodat 
deze op de website kunnen gezet worden. 

- O.w.v. GDPR moeten we alle leden vragen om toestemming te geven om 
hun e-mailadres en GSM-nummer toe te voegen aan de mailinglijst en een 
eventuele whatsapp-groep, alsook om de foto’s te gebruiken. Eline heeft 
hiervoor een Google Form gemaakt: 

 
To do: 

- Google Form verspreiden. 
 

Opvolging: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Varia 
o De directie vraagt of er herhaaldelijk iets kan gepubliceerd worden 

via Gimme of in de boekentas over de actie brooddoosnodig. 
 

Opvolging: 
 

 
PLANNING 

Data ouderraad 
- Volgende vergaderingen:  

o Dinsdag 11/10/2022: vergadering i.f.v. koekjesverkoop 
o Donderdag 8/12/2022: vergadering i.f.v. winterhappening 
o Dinsdag 7/02/2023 
o Maandag 27/03/2023 
o Dinsdag 9/05/2023 

 
 

 
 

 


