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Nieuws van de school 

- Doorlichting week van 19 september. De doorlichting was gericht op de visie van de school, 
beleidsvoerend vermogen, kwaliteit, bewoonbaarheid, veiligheid en preventie, zorg, 
klasinrichtingen, kleuter (integraal) en lagere school (vakgebied wiskunde, 
wetenschappen & techniek). De school kreeg een gunstig advies, en voor de visie en 
beleid een uitmuntende score. Er werd heel wat opbouwend advies gegeven. Een 
volgende doorlichting wordt verwacht binnen 5-6 jaar. 

- Bouwnieuws: er werd gevloerd en de tussenwanden boven werden geplaatst. Alles verloopt 
nog volgens schema. 

- De vraag werd gesteld of er nog typlessen op school georganiseerd worden – Leen vraagt na. 
- De scholencross op 9 oktober gaat door en is dit jaar een obstacle run, zonder competitie 

tussen de verschillende scholen. 
- Gemachtigde opzichter: er zal ons een mama versterken, evenals enkele leden van de 

ouderraad (eventueel Veerle op donderdag, Hilde op vrijdag in geval van nood, David in geval 
van nood, Jessie op vrijdag (te bevestigen)). 
 
Werkgroep Valentijn 

- Hildegard, Jessie, David, Aurelie, Lindsey/ juffen: Christine, Hilde 
- Eindevaluatie vorig jaar wordt nog verwacht (Melissa).  
- De volgende editie gaat door op 12Feb2023. 

 
Werkgroep Verkeer 

- Annelies, Sofie, Melissa, Veerle, Hilde 
- Fluoactie komt eraan na de herfstvakantie. 
- Idee werd geopperd voor het plaatsen van zwaailichtjes aan het zebrapad (voorbeeld “Blije 

school” in De Pinte). Navraag naar de lichtjes wordt gedaan door Veerle. Annelies vraagt na 
of er budget is vanuit de gemeente (mobiliteitsraad). 
 

- Mobiliteitsraad: De eerste drie vergaderingen staan in het teken van de opmaak van het 
nieuwe mobiliteitsplan. Een volgende vergadering vindt plaats in oktober.  
 
Werkgroep Schoolfeest 

- Annelies, Veerle, Kim, Claire & Randy, Stefanie, Lindsey. 
- School denkt nog na over het concept dit schooljaar (samen met opening nieuwbouw? Naar 

het einde van het schooljaar toe? Optredens kindjes?). 
 
 



Werkgroep Cultuur 
- Annelies, Veerle, Stefanie 
- Dit schooljaar wordt er een quiz georganiseerd (Bart, Fred, David, Joeri, Randy, etc.). 

Mogelijke data zijn 25 maart of 22 april. David checkt wat mogelijk is bij de andere leden van 
het organiserend team.  

 
Werkgroep speelplaats 

- Hildegard, Joeri 
- De ouderraad is bereid om €5000 uit budget te spenderen aan de werkgroep speelplaats.  
- Werken gaan ten vroegste van start december-januari 2023.  
- De kleutertuintjes zullen eerst aangepakt worden, dan de grote speelplaats.  
- De werkgroep komt later deze week samen, de verkoop van de spaghettisaus/groenten 

pakket wordt verschoven naar november (conflict met schooletentje in oktober).  
 
Andere 
 

- Schoolraad: volgende vergadering 20 oktober 
- Kriebelteam: volgende sessie’s na de herfstvakantie. Oproep zal gelanceerd worden via 

mail/facebook. 
- Penningmeester: Petronella geeft dit graag door → zal naar Melissa gaan (omdat ze anders 

niet veel kan betekenen dit jaar voor de ouderraad).  
- Leerlingenraad: geen afvaardiging meer nodig vanuit de ouderraad. De leerlingenraad gaat 

voor de eerste keer door op 14 oktober. 
- LOK: volgende vergadering vindt plaats op 3 oktober (Annelies + Veerle) 
- Spelletjes over de middag gaan door tussen herfst en kerst. Er worden meer begeleiders 

gezocht per editie (zodat er voldoende tijd is om spelletjes te kunnen uitleggen). Er zal een 
oproep komen op facebook. Voorlopig gaat dit nog steeds door op vrijdag (kan misschien ook 
op andere dagen als de nieuwbouw klaar is).  

o Groepen: 4e/ 6e / 1e + 5e / 2e + 3e   
- Sport begeleiden over de middag na krokus, in samenwerking met juf Meredith.  
- Website: aan de leden wordt gevraagd om de website te checken en ontbrekende gegevens 

te bezorgen aan Annelies.  
 

Belangrijke data: 
 

- Dag van de leerkracht 5 oktober.  
- Schilderen turnzaal (stelling nodig, materiaal, etc.) weekend 15-16 oktober. Er zal een 

brief opgesteld worden om mee te geven met alle ouders.  
- Lichtmis 2februari 
- Data vergaderingen: 

o OR 2: maandag 24 oktober 2022 
o OR 3: dinsdag 29 november 2022 
o OR 4: donderdag 26 januari 2023 
o OR 5: dinsdag 7 maart 2023 
o OR 6: donderdag 27 april 2023 
o OR 7: maandag 5 juni 2023 

 
 
 


