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Verslag OUDERRAAD 10 Mei 2021 (virtueel via Teams wegens COVID-19 maatregelen) 
 
Aanwezig:  Michèle (voorzitter), Mieke (verslag), juf Tamara, , Sarah T, Sara VR, Elke, Wim, juf Els, Kim, Wim,  Leen, 
Sophie, juf Valéry 
 
Verontschuldigd: Elianne  
 
 
 
Decretale Ouderraad 
 

• Verkeersveiligheid:  
o Paaltjes aan turnzaal: Sarah T volgt dit op.  

• Schoolraad: 
o Volgende vergadering 18 mei 
o Vraag ivm speeltoestellen: de vraag moet op een brief naar schepen Jiroflée worden gestuurd zodat ze 

er een antwoord kan op formuleren 
o Google forms: adressen voor 59 personen ontvangen (voor een 140-tal leerlingen).  

• Afrekening sprookjeswandeling: alles afgerond 
 
Feitelijke Ouderwerking 

 

• Nog geen versoepelingen in Klimop. Uitstappen mogen enkel indien maar 1 klas per bus en na inwinnen van 
advies door preventieadviseur. Enkel activiteiten in buitenlucht en zonder externen (bv. ouders) en alles apart 
per klasbubbel. Voor schoolreis zijn er wel een aantal leuke plannen die wachten op goedkeuring. 

• Geplande activiteiten: 
o Sportdag 1-2-3: nieuwe datum gevonden, intern op school en zonder Haegje  
o Elke klas heeft schoolreis op het oog  
o 6e klas: sportklassen week 1 juni in sportcentrum (met 6e als enige klas) gaat door indien geen 

besmettingen op school. De daguitstap naar Aalst mag niet. 

• Schoolshow: concept is schoolfeest week 14-18 juni (na OVSG). Elke dag wordt een link doorgestuurd naar de 
ouders met op het einde een apotheose om af te sluiten.  ‘We gaan op reis in tijden van corona’. Leerlingen van  
6e leerjaar praten het aaneen.  

• Aperobox wordt verkocht voor apotheose van schoolfeestweek.  Combinatie van online formulier/draaiboek. 
Hopelijk wordt dit op het college besproken en goedgekeurd. : 

o Alles wordt buiten georganiseerd/ingang aan turnzaal 
o Ophalen 15.15-17h 
o Parcours wordt aangeduid met pijlen op de grond 
o Mondmaskers/alcohogeld, beperkt aantal mensen die boxen vullen 
o Er moeten tijdssloten worden afgesproken  
o Oppikplaatsen nog te bepalen.  
o Mensen op voorhand google form laten invullen  
o Ouderraad maakt flyer. Wordt gecombineerd met uitnodiging voor schoolshowweek 
o Jungle beads 
o Iets bijstoppen van de kinderen bv. recepten voor moctails  

• Quiz: datum bevestigen voor woensdag 10 november? 
o Financiele status en saldo werd besproken 
o Eventuele uitgaven:  sportdagen: bv. springkasteel/sport-spelmateriaal: ouderraad keurde dit goed 
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o Ijsjes voor laatste schooldag worden bezorgd door Kim (inclusief voor 15 leerkrachten)  
 
 
Voorstel data volgende vergaderingen (locatie/methode nog te bepalen afhankelijk van corono-maatregelen): 
Mieke is kandidaat om een verslag te maken van elke vergadering (indien niet belemmerd door professionele 
activiteiten) 
 
Volgende ouderraad: 14 juni: voorbereid en geleid door Sophie (gemeenschappelijk met Pit). Gezamelijke punten: 

▪ schoolvrije dagen  

▪ gemeenschappelijke activiteiten  

Volgende schoolraad: dinsdag 18 mei 

 

 


