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Aanwezig: Filip, Elke, Elene, Hanne, Wim, Ward, Martine, Sadia 

Verontschuldigd: Dirk, Jochen, Frank, Raf, Igino Juf Katrien 

Afwezig:  - 

Schoolteam:  Meester Jonas, Meester Mark 

 

Gasten:  - 
      

Volgende vergadering :  Dinsdag 7 januari 2020 
  

  



 

Agenda____________________________________________ 
1. Verslag  

2. Mededelingen schoolteam  

3. Evaluatie Hapje Stapje 

4. Pizza/pasta event 

5. Fluo-vestjes 

6. Geocaching 

7. Speelplaats 

8. Varia 

 

1. Verslag 
- Het verslag van vorige vergadering wordt integraal goedgekeurd. Dit verslag mag op de 

website geplaatst worden. 
 

2. Mededelingen schoolteam  
- Opvolging implementatie stappenplan luizen: er werden nog kinderen met luizen 

gedetecteerd. De nodige informatie werd verstrekt conform het luizenplan en een persoonlijk 
gesprek werd reeds gevoerd met de ouders door Juf Katrien. Er zal worden nagegaan met 
het CLB of en zoja, welke stappen ondernomen kunnen worden. Hiertoe zal ook contact 
gelegd worden met de arts van het CLB. Filip contacteert Juf Katrien hieromtrent. De 
luizenzakjes zijn aangekocht, maar de precieze leverdatum is niet gekend. De situatie wordt 
verder opgevolgd. 

- De werkgroep Speelplaats is samengekomen op oktober 2019, volgende items zijn 
besproken: regels inzake het openstellen van de speelweide, afbakening van een 
fietsparcours, het plaatsen van nieuwe toestellen, het aanleggen van een 100-veld, een slang 
met alfabet. 
      

3. Evaluatie Hapje stapje  
- Er werden 121 inschrijvingen genoteerd voor Hapje stapje. Ondanks het regenweer was dit 

een mooie opkomst.  
- Het was handig dat er op voorhand betaald werd. 
- De nieuwe wegwijzers zagen er heel leuk uit, maar waren niet steeds goed zichtbaar. Verder 

worden de wegwijzers best steeds links opgehangen omdat de wandelaars daar wandelen.  
- Het startpunt was niet even zichtbaar voor iedereen, sommige personen suggereerden het 

meegeven van een wandelplannetje. 
  

4. Pizza/pasta event 

- Het pizza/pasta event zal plaatsvinden op 17 december 2019. De keuze van pasta’s, alsook 
de afhaaluren blijven behouden.  

- Hulp: Dirk, Jochen, Wim, Elene (14.30-18.30); Hanne en Sadia (15.45-17.00) 

      
5. Fluo-vestjes 

- De fluovestjes werden besteld bij WoWoW en de levering wordt momenteel afgewacht.  
- Een volgende fluocontrole wordt uitgevoerd op vrijdag 10 januari, aanwezig: Elene, Elke, 

Ward, Wim 
- Sadia zorgt voor de aankoop van 200 gekleurde pennen (normaliter verkrijgbaar in de Flying 

Tiger in pakjes van 10 pennen voor 1€/pak) 
 

6. Geocaching:  
- De geocaching zal doorgaan op zondag 22 maart 2020. Deze nieuwe activiteit van de 



ouderraad omvat een wandeltocht van 5 km met gps-toestel. De plaatsen waarnaar 
gewandeld zal worden, zijn gekend. De vragen van het schoolteam zijn klaar. Er moeten nog 
enkele praktische punten uitgewerkt worden. 
 

7. Speelplaats  
- Er werden problemen gemeld op de speelplaats die zich momenteel vooral situeren in het 

eerste leerjaar. Juf Katrien is hiervan op de hoogte, heeft stappen ondernomen en volgt dit 
nauw op. Daarnaast treedt sporadisch ongepast gedrag op in de derde graad van het lager 
onderwijs.  

- Er wordt gevraagd om bij ongepast gedrag, indien zich dit systematisch of herhaaldelijk 
voordoet, snel naar de ouders toe te communiceren.  

-  
8. Varia  

- / 


