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1. Evaluatie voorbije activiteiten
a. Grootouderdag kleuterschool
Succesvolle actie: heel leuke activiteiten georganiseerd door de leerkrachten voor veel
grootouders. Veel helpende handen van ouders om dit mee uit te voeren. Er waren veel koekjes,
fruit, sapjes en alle koffie was op. Enige nadeel: de koffiezetmachine (Bravilor – Bonamat) op
de kleuterschool werkte niet (slappe koffie). We zijn dan in allerijl op de lagere school koffie
gaan zetten, dat lukte wel.
Mark geeft het door aan de klusjesman om de koffiemachine na te kijken.

b. Lichtjesloop
Heel fijn georganiseerde activiteit, leuk dat alle kinderen konden meelopen, ook de kleinste
kleuters. Ook heel fijn dat dit kon in deze periode! Heeft dit ook iets opgebracht? Factuur van
de brouwer is nog niet binnen, dus kunnen we de afrekening niet maken.
Opbouw is heel vlot verlopen, afbraak ook. Bij de afwas was er weinig volk, daar had meer volk
kunnen helpen. Er zijn spullen gehaald van de kleuterschool: de kommen zijn gebruikt, maar
de tafellakens en kleine tasjes niet. Jolien vond het jammer dat die niet gebruikt zijn, als daar
wel mee gesleurd is.
Annelies geeft dat ook als aandachtspunt mee voor elke activiteit: er was geen ‘trekker’ in het
team, die echt van alles op de hoogte was, die een draaiboek heeft, die mensen correct kan
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inzetten, die weet wat er nog moet gebeuren, … Ook het strookje om in te vullen voor shiften,
moeten we terug invoeren, want zo bereiken we nog veel meer mensen om te helpen.

c. Marsepein/truffelverkoop
Was een succes, maar de opbrengst is nog niet doorgegeven, Mark vult nog aan.
Waren dit andere truffels dan vorig jaar? Mark denkt dat de leverancier dezelfde was, misschien
heeft die ook een nieuw product?

d. Voorleesweek
Kleine Stan heeft een boekenpakket gewonnen met de actie rond de voorleesweek! Dat wordt
in de loop van volgende week verdeeld onder de klassen.
Hoe waren de ervaringen? Ouders die hebben voorgelezen zagen heel enthousiaste leerlingen,
we kregen veel positieve reacties. In het zesde leerjaar is er wat koeler geageerd op het
voorlezen. In de kleuterschool is het niet doorgegaan. De juffen zagen dit minder zitten dat een
ouder met een mondmasker moest voorlezen voor de kleuters. Jammer dat we hier geen
alternatief voor hebben gezocht (buiten voorlezen, online voorlezen, …). Mark neemt dit mee
naar de personeels-vergaderingen.
De ouderraad hoopt dat dit een jaarlijkse traditie wordt!

2. Hoe loopt de soep?
Koen gaat de groenten halen en dat verloopt heel vlot. De rekening wordt door de ouderraad
betaald, waar de school dankbaar voor is. Er zijn ook altijd voldoende vrijwilligers om dat klaar
te maken en de soep is altijd heel lekker.

3. Geplande activiteiten
a. Pannenkoeken op Lichtmis
In de kleuterafdeling is het traditie dat de kleuters rond Lichtmis (2/2) pannenkoeken krijgen
en de ouderraad zorgt dan meestal voor pannenkoeken, het opwarmen en uitdelen van de
pannenkoeken.
Hoe doen we dat:
-

Oproep naar de ouders om pannenkoeken te bakken
Ouders delen de pannenkoeken uit aan de kleuters en aan de leerkrachten, samen
met de leerkrachten.

Dit zou kunnen georganiseerd worden, essentiële derden mogen met mondmasker op school.
Best zoveel mogelijk de klassen scheiden. Andere klassen (bv. een vijfde of zesde leerjaar)
mogen niet naar de kleuters komen.
Voorstel om op vrijdag 4/2 in plaats van het koekje pannenkoeken te voorzien, pannenkoeken
aanbieden in een servietje. Als het goed weer is, kunnen we ook buiten de pannenkoeken
aanbieden, via een toogje. We zoeken wel ook per klas 1 of 2 ouders zoeken om mee uit te
delen. Margo en Tine kunnen al zeker helpen en Thomas bekijkt het.
Hanne kan een briefje maken en oproepen naar ouder die op dat moment kunnen komen
helpen. Jolien trekt het op de dag zelf. Hanne en Jolien bekijken samen de nodige aankopen.

b. Ontbijt kleuterschool
We vrezen dat dit niet kan doorgaan gezien de maatregelen. We annuleren dit op dit moment,
Hanne annuleert de bestelling bij de stad. We houden dit in het achterhoofd voor een later
moment.

c. Schoolfeest
Het schoolfeest staat gepland op 11/6. We moeten vooral nu een werkgroepje oprichten dat kan
nadenken over wat er moet gebeuren, in nauw overleg met de leerkrachten. Leerkrachten
mogen beginnen nadenken over een thema om van daaruit verder na te denken.
Voor het schoolfeest van twee jaar geleden (2020) waren er ook heel wat plannen. We zouden
daar ook zeker van kunnen vertrekken.
Vanuit de school zit er in de werkgroep: juf Elke en meester Peter (turnleerkrachten –
trekkers), juf Jenske en juf Ilse (kleuterafdeling), juf Zoya en juf Carina en juf Stefanie (4e
leerjaar) (lagere afdeling) en Mark (directeur)
Wie ziet het zitten om mee in de werkgroep te stappen vanuit de OR?
Werkgroep: Jan, Anke, Magdalena, Tine, Heleen, Kenny, Minerva. Femke houdt zich nog even
in beraad. Best eens een eerste vergadering plannen vanuit de ouders en de leerkrachten
samen met dit groepje, daar kan nog gekeken worden wie trekt vanuit de ouders. In deze
werkgroep wordt ook bekeken hoe en of we de doeboxen opnieuw kunnen organiseren.
De werkgroep komt een eerste keer samen voor de volgende ouderraad.

d. Wafelverkoop maart
Wafelverkoop in maart zou door het zesde leerjaar georganiseerd worden, als sponsoring ook
voor de sneeuwschool. De ouders moeten hier geen rol in spelen. Als de leerkrachten hulp
nodig hebben, laten ze het tijdig weten.

4. Schoolraad
Op 7/2 komt de schoolraad terug bij elkaar, maar hier is nog geen agenda van.

5. Financieel
Boekhouder van de vzw heeft gevraagd om ook de kas mee in de boekhouding te steken.
Jolien moet ook nog een rekening binnen brengen. Hanne en regelen de overdracht van de
boekhouding van het oudercomité van de kleuterschool naar de vzw-rekening van de school.

6. Speelplaats kleuterschool
Die ziet er nu al veel beter uit met het uitdagend en natuurlijk spelmateriaal. Enkel de
fietsenrekken moeten nog goed geplaatst zetten en een hekje errond geplaatst. Chiara heeft
ook foto’s van de voor- en na
Er is nog hout op te halen op de groendienst van Wilrijk:
leerkrachten mogen dat zeker nog aangeven als er nog hout nodig is.
Chiara moet nu een opvolgings-document maken voor de subsidiegever, dus alle facturen
mogen binnengebracht worden. Dan kunnen we de subsidie krijgen. Eens Chiara het
overzicht heeft, rekenen we ook de kosten voor het oudercomité af. Hanne vraagt aan de
boekhouder om daarna de rekening over te dragen.

We plannen best nog eens een klusjesdag in op de kleuterschool om grote kuis te doen, we
plannen dit op 23/4/22, Chiara is hier trekker van, briefje komt nog voor de paasvakantie. Best
tegen dan ook kijken hoe we de fietsenrekken doen.
Hoe zit het met de klastuintjes voor de kleuterklassen? Die gingen er komen, maar er is een
personeelswissel geweest. De nieuwe klusjesman moest eerst enkele dringende zaken
afwerken voor hij daaraan kon beginnen. Dit kan ook opgenomen worden op een klusjesdag, er
kunnen hier dan ook plantjes in gezet worden, …
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