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Aanwezig: Dirk, Jochen, Raf, Wim, Elke, Ward, Elene, Kay, Sadia   
Verontschuldigd: Martine, Hanne 
Afwezig: - 

Schoolteam: Juf Katrien, Juf Sara 
  
Gasten: - 
 
Volgende vergadering :  18 november 2020 
  

  



  

Agenda  
  

1. Verslag  
2. Mededelingen schoolteam 
3. Fluocontrole 
4. Update luizen 
5. COVID-19 
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7. Mandaten Ouderraad 
8. Mandaten Schoolraad 
9. Varia 

  
1. Verslag 

Het verslag van vorige vergadering wordt integraal goedgekeurd. Dit verslag mag op de             
website geplaatst worden.  
 

2. Mededelingen schoolteam 
1. Leerlingvolgsysteem  

a. Over het algemeen hebben de leerlingen de leerstof onder de knie en zitten ze op 
het gewenste, normale niveau. Voor enkele kinderen zijn er enkele specifieke 
aandachtspunten, hun ouders werden gecontacteerd. 

b. In het tweede leerjaar wordt er opgemerkt dat de leerlingen nog wat extra oefening 
kunnen gebruiken, de basis is gekend maar het automatiseren moet nog geoefend 
worden. 

2. Speelplaats 
a. De leerkrachten van de WG Speelplaats komen samen de week vóór de 

herfstvakantie. Er wordt voorgesteld om de volgende ouderraad te starten om 20.00 
uur op 18 november met de leden van de WG speelplaats (zowel leerkrachten als 
leden ouderraad uit de WG Speelplaats). 

3. Rode kaarten 
a. De ouderraad geeft uitdrukkelijk aan om nog steeds achter het rode kaartensysteem 

te staan dat vorig jaar werd ingevoerd in samenspraak met de school. De school 
hanteert dit systeem nog. Dit jaar zijn er nog geen rode kaarten uitgedeeld. De 
school zal ook communiceren in de agenda’s bij ongepast gedrag. 
 

3. Fluocontrole 

1. Tijdens de eerste fluocontrole werden 171 pennen uitgedeeld van de 190 voorziene 
pennen. 

2. In de eerste week na de herfstvakantie volgt een nieuwe fluocontrole. Elene zorgt voor een 
traktatie voor +/- 190 kinderen met een max. budget van 50€. 

3. Na de volgende fluocontrole wordt er een bericht op Questi geplaatst. 
 

4. Update luizen 

1. Tot nader order is er nog maar 1x luizenalarm geweest.  
 



5. COVID-19 

1. COVID-19: 
a. Sneeuwklassen? De ouders van het 6de werden gevraagd of ze hun kind op 

sneeuwklassen willen laten gaan, mocht dit toegestaan zijn.  
b. Sinterklaas? Dit wordt op een later moment bekeken. 

2. Leren groeien: 
a. Vrijdag 16 oktober krijgen de leerlingen van het 6de leerjaar de info in de klas. 
b. Maandag 26 oktober om 19.30 uur zullen de ouders samen met de leerlingen van 

het 6de leerjaar de info krijgen in de eetzaal. 
3. Pizza pasta avond 

a. Elene zorgt tegen volgende vergadering voor volgende informatie: een lijst met de 
keuze van pizza’s en pasta’s, een flyer die volgend jaar gebruikt werd (eventueel 
geüpdated), … 
 

6. Financiële status 
 

Uitgaven vanaf maart: 

- Verrichtingen ivm geocaching (teruggevorderd door annulatie event) 
- Fluocontrole beloningen + eindcontrole 
- Attentie voor de leerkracht 
- Lidgeld VCOV 
- Bijdrage fruit in tweede semester 

Vanuit de kas is er, rekening houdend met wellicht minder inkomsten voor schooljaar 2020-2021 
(omwille van COVID-19) ongeveer 1600€ beschikbaar voor het huidige schooljaar. 

 
7. Mandaten Ouderraad 
 

Volgende mandaten in de ouderraad lopen af of zijn vacant: 

- Voorzitter: juni 2021 
- Ondervoorzitter: vacant 
- Secretaris: juni 2023 
- Penningmeester: juni 2023 

Tijdens de vorige vergadering werd gevraagd aan de leden van de ouderraad om tegen volgende 
vergadering kenbaar te maken of zij een functie willen opnemen bij de voorzitter. Volgende 
personen hebben zich aangediend of ter zitting opgegeven.  
 
Voorzitter: Sadia Vancauwenbergh 
Ondervoorzitter: Elene Van Wambeke 
Secretaris: ? 
Penningmeester: Raf Op de Beeck 
 
Gezien de positie van ondervoorzitter momenteel vacant is, wordt voorgesteld om de kandidatuur 
van Elene Van Wambeke als ondervoorzitter reeds ter zitting te stemmen. De leden van de 
ouderraad keuren dit voorstel goed. 
 
 



8. Mandaten schoolraad 
10. 

In de schoolraad wordt de ouderraad vertegenwoordigd door 3 leden van de ouderraad. Voor het 
schooljaar 2020-2021 zijn dit: Dirk Konings, Sadia Vancauwenbergh en Elke Broeckhoven/Hanne 
Uten. 
 
 
9. Varia 
/  


