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Verslag OUDERRAAD 14 Juni 2021 (virtueel via Teams wegens COVID-19 maatregelen) 
 
Aanwezig:  Sophie (voorzitter),  Michèle, Mieke (verslag), Kim, juf Tamara, Sarah T, juf Petra, juf Maureen, Sara VR, 
Elke, Elianne, Kim, Leen, Arianne eerste gedeelte (voorzitter Pit ouderraad) 
 
Verontschuldigd: Wim, Leslie 
 
 
Decretale Ouderraad 
 

• Verkeer:  
o Paaltjes aan turnzaal: Kris Leysen liet Sarah T weten te onderzoeken welke strategie het best is.  
o Inzetten om overleg te vragen bij gemeente samen met ouderraad Pit, kribbe en buitenschoolse opvang 

om overleg te krijgen in uitvoering van mobilieitsplan. Ontwerp van dorpskern gebeurt bij gemeente 
zelf/zonder uitbesteding van bureau. 

o Leden werkgroep: eventueel een papa van Klimop en Quinten (Pit?) 
o Fluoactie in herfst?  

• Schoolraad: 
o Vraag ivm speeltoestellen: de vraag werd gesteld maar nog geen antwoord ontvangen.  

 
Feitelijke Ouderwerking 

 

• Pensioen juf Mia:  
o Dinsdag 29 juni: ontbijt aan bed- 9.45 opgehaald bij haar thuis, in stoet naar school- briefjes in de bus 

om huis te versieren- om 10h aan school- fans te verzamelen in eerste stukje Neerstraat om te 
applaudisseren. Er gaan ook enkele leerkrachten van Klimop 

o Er wordt gepersonaliseerde versie gemaakt op Mia van Gorki  
o Er wordt een grote doos met 41 zakjes gemaakt: verschillende organisatie/personen om die te vullen 

o.a. ex-Pitouderraadleden en Klimoppersoneel  

• Eerste gemeenschappelijke ouderraad met klimop: 20 september is eetzaal gereserveerd- parochiezaal 

• Oudste graad gaat nog op schoolreis.  

• Geen speldag op laatste dag 

• Diploma-uitreiking 28 juni.  

• Info-moment: geen nieuws te verwachten voor 20 augustus. Mogelijk concept van info 31 augustus namiddag 

• Zaal is bevestigd voor quiz 10 november  

• Werkgroepen: 
o Aperobox:  

▪ vrijdag door werkgroep samengesteld en uitgedeeld 
▪ 87 boxen verkocht. Primair via afhaling- 1-2 thuislevering 
▪ Koelkast van school mag geleend worden- school brengt die naar ingang van turnzaal.  

• Varia: 
o Diploma-uitreiking: ‘knabbelzakje’ voorzien voor ouders? Receptie mag sowieso niet – een take-away 

zakje wel. Moet gelijkwaardig zijn qua waarde voor Haegje en Klimop. Ouderraad kan bijdragen via: 
▪ 2 porties humus en portie mini-salami staan klaar voor elke leerling 
▪ Er zijn nog flesjes appelsap over – mogelijk niet voldoende 
▪ Twee soorten bier (van aperobox).  
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o Dienst Welzijn Haacht: jaarlijks Kom-Op-Tegen Kanker verkoop van Azaleaplantjes. Vrijdag 17 september 
wordt hulp gevraagd voor opstellen en verkopen van plantjes.  Twee-drie mensen gezocht. Ouderraad 
zegt hun hulp toe.  

• Financiele status:  
o Saldo werd besproken 
o Besteding: juf Astrid zou graag een rekstok willen die kan uitgebreid worden.  

 
Voorstel data volgende vergaderingen (locatie/methode nog te bepalen afhankelijk van corono-maatregelen): 
Mieke is kandidaat om een verslag te maken van elke vergadering  
 
Volgende vergaderingen ouderraad: 

Maandag 20 september (samen met Pit en in parochiezaal): voorbereid en geleid door Sara T 

Maandag 15 november: voorbereid en geleid door Elke 

Maandag 17 januari: voorbereid en geleid door Sara VR 

Maandag 14 maart : voorbereid en geleid door Wim? 

Maandag 16 mei: voorbereid en geleid door Elke 

Maandag 13 juni: gemeenschappelijk met Pit: voorbereid en geleid door Sophie 

 

Volgende schoolraaden: 30 november, 22 februari en 24 mei. (Sarah T. blijft officieel aangesteld) 

 


