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

Schoolteam: Juf Katrien 
  
Gasten: - 
 
Volgende vergadering :  11 januari 2021 
  

  



  

Agenda  
  

1. Verslag  
2. Mededelingen schoolteam 
3. Fluocontrole 
4. Pizza/pasta 
5. Mandaten Ouderraad 
6. Mandaten Schoolraad 
7. Varia 

  
1. Verslag 

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

2. Mededelingen schoolteam 
1. COVID19  

a. Totnogtoe zijn er geen besmette kinderen geweest, mocht dit toch het geval zijn, 
dan wordt contracttracing door CLB opgestart. 

2. Rode kaarten 
a. Het rode kaartensysteem is actief en wordt toegepast bij uit de hand gelopen 

conflicten. Het systeem werkt bij de kinderen en zorgt tesamen met een optimale 
spreiding van kleuters en leerlingen over de speelplaats voor minder conflicten. Zo 
worden er specifieke momenten voorzien waarop kleuters in de speelweide mogen, 
alsook momenten waarop leerlingen dat kunnen. 
 

3. Fluocontrole 

Op 26 november wordt een volgende fluocontrole georganiseerd. Elene VW bezorgt de beloning 
voor de kinderen deze week aan Juf Katrien. Na het uitvoeren van de fluocontrole wordt een 
boodschap op Gimme geplaatst cfr. vorige fluocontrole. 

 

4. Pizza/pasta 

Op 15 december zal de pizza/pasta avond doorgaan. Hiertoe worden volgende 
voorbereidingen/afspraken gemaakt: 

- Volgende pizza’s/pasta’s worden opgenomen tegen de hierbij vermelde prijs: 
o Pizza Margeritha €6 
o Pizza Surf & Turf €8 
o Pizza Hawaï €6 
o Pizza Salami €6 
o Pizza Vegetarisch €6 
o Pasta Basis Lasagne bolognese chef  €6 
o Pasta Basis Fusili primavera €6 
o Pasta Premium Tagliatellie met primaverasaus (gegrilde groenten) en scampi €8 
o Pasta Premium Cannelloni ricotta/spinazie €8 



- Bij bestellingen krijgt men de keuze om a) de bestelling met het kind mee te geven naar 
huis, b) de bestelling te laten leveren aan huis binnen een straal van 10 km (leveringskost 
2€, vanaf 30€ gratis levering) 

- Om deze leveringsoptie te faciliteren wordt volgende informatie opgenomen in het 
bestelformulier: 

o Leveradres 
o Leveringsuur: 16.00-18.00 uur of 18.00-20.00 uur 
o Gsm-nummer  

- Uiterste besteldatum bij de leverancier is 2 december (Elene kijkt na), voorstel om 
formulieren op 23 november te verspreiden via Juf Katrien (Questi en formulier in 
boekentas) met als deadline min. 2 dagen voor de deadline van de leverancier. 
 

- Elene maakt een Excel document klaar naar analogie van de voorbije jaren om de 
bestellingen te laten noteren, en deelt dit document met de school. Hiertoe geeft Dirk Elene 
toegang tot de gedeelde drive. 
 

- Dirk organiseert een Teams-meeting op 14 december om 20.30 uur om het praktisch 
verloop te bespreken. 
 

- Om de zakjes tijdig klaar te maken wordt aan de leverancier gevraagd om de 
pizza’s/pasta’s te leveren rond 13.00 uur met de voorziene zakjes. Volgende personen 
hebben zich opgegeven om de bestellingen klaar te maken: Elene, Martine (onder 
voorbehoud), Sadia, Jochen, Ward, Wim 
 

- Voor het leveren hebben volgende personen zich opgegeven: Martine, Jochen, Dirk, Juf 
Katrien, Elene, Raf (vanaf 18u), Wim, Elke (vanaf 16u) 

 

Mandatarissen loggen in op Ouderraad en posten documenten. Waar nodig worden documenten 
gedeeld met de desbetreffende ouderraad leden. 

 
5. Mandaten Ouderraad 
 

Tijdens de vorige vergadering van de Ouderraad werden onderstaande kandidaturen in ontvangst 
genomen voor de hieronder vermelde functies. De kandidatuur van Elene Van Wambeke werd 
tijdens vorige vergadering ter zitting goedgekeurd daar deze vacant was. Tijdens deze vergadering 
worden de overige kandidaturen ter zitting gestemd en goedgekeurd door de leden van de 
ouderraad, vanaf de hieronder aangeduide datum: 

- Voorzitter: Sadia Vancauwenbergh, vanaf schooljaar 2021-2022 
- Ondervoorzitter: Elene Van Wambeke, in voege sinds 15-10-2020 
- Secretaris: vacant vanaf september 2021 
- Penningmeester: Raf Op de Beeck, vanaf schooljaar 2022-2023 

De huidige mandatarissen blijven hun functie uitvoeren tot de hierbovenvermelde datum, waarop 
de nieuwe mandataris de fakkel overneemt. De functie secretaris wordt momenteel ingevuld door 
Sadia. Totnogtoe werden geen kandidaturen ontvangen voor de opvolging van deze functie voor 
de periode vanaf september 2021. In maart zal deze positie opnieuw geagendeerd worden, 
geïnteresseerden mogen hun kandidatuur steeds bij de voorzitter indienen.  
 
 



6. Mandaten schoolraad 
8.  

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 zal als reserve optreden.  
 
7. Varia 

 
- De kienavond heeft niet plaatsgevonden omwille van COVID. Indien een nieuwe opportuniteit 

voor deelname zich voordoet in 2021 moet er geen nieuwe aanvraag bij de gemeente gedaan 
worden.  
 

- Volgende agendapunten worden meegenomen naar volgend overleg: 
- Werkgroep speelplaats 
- Sneeuwklassen  


