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Goedkeuring vorig verslag. 
 
Een paar updates vooraf: 
- Overdracht penningmeesterschap: Petronella en Melissa zitten op donderdag 1 

december samen om de overdracht te bespreken. Daarna zullen Melissa, Joke en liefst 
ook iemand van de werkgroep speelplaats samenzitten om het budget (en aankomende 
kosten) samen te overlopen.  
Melissa kan aanwezig zijn op de komende vergaderingen, dus daarmee zou de 
transparantie terug moeten komen. Zij kent ook de werking van de valentijnsactie, dus 
zou een meerwaarde moeten zijn. 

- Social media: vraag naar een social media account voor de ouderraad – kan meerwaarde 
zijn voor het aanprijzen van bv valentijnsontbijt. Mening groep? Afspraken? Geen foto’s 
van kinderen, eerder voor reclame over activiteiten, verkoop, etc. Beheerd door 1 of 2 
personen. Hildegard stelt nota op met afspraken.  

- Meester Marnik en Mattias springen bij in L3 en L4. 
- Sint op school 5Dec: praatcafé. Mail wordt rondgestuurd met vraag naar hulp. (sowieso 

al Joke). 
- Bijkomende versterking bestuur? Aurelie wil penningmeesterschap later overnemen. 

Joke doet nog een oproepje voor geïnteresseerden.  
 
Nieuws van de school 

- Bouwnieuws: aannemer heeft naar curator gebeld en werf is vrijgegeven. Nieuwe 
onderaannemer gevonden ter vervanging van onderaannemer die failliet was. Er moet nog 
veel gebeuren, maar het gaat weer vooruit (cf. boeteclausule). Voorlopig verwachtte 
oplevering begin februari.  

- Veel afwezige leerkrachten: juf Leen minstens tot nieuwjaar, meester Chris enkele weken 
ziek, juf Bettina wordt geopereerd en is uit voor onbepaalde tijd, juf Heide minstens tot 
nieuwjaar. Er is vervanging voor juf Leen (mr Sam & Mathias), juf Heidi (mr Mathias), mr 
Marnik komt terug. Lkt uit leerkrachtenplatform vervangt Bettina (juf Sharina), maar staat nu 
in vervanging van mr Chris. Juf Julie en juf Céline vervangen ook deels mr Chris. Juf Fien doet 
zorg op ma en di. Mevr. Leen neem ook een groot deel van de zorg van Bettina over.  

- Typlessen: nog geen antwoord. Tips mogen doorgegeven worden.  
- Na nieuwjaar waarschijnlijk weer sportsnack (omnisport na school voor L1-L6). Is niet 

doorgegaan tijdens corona.  
- Vroeger warm klasje voor de allerkleinsten (= in de koudste maanden spelen zij een uurtje 

binnen). Door vrijwilligers (liefst één persoon). Er wordt weer oproep gedaan.  
 



 
Werkgroep Valentijn 

- Hildegard, Jessie, David, Aurelie, Lindsey/ juffen: Christine, Hilde 
- De volgende editie gaat door op 12 Feb 2023.  
- Voorstel van Lindsey: liedje door DJ… om reclame te maken voor ontbijt + vermelden van 

sponsors. 
- Flyer laten ontwerpen door Yves en bij drukker laten printen.  
- Veerle stelt voor om ontbijten aangepast aan allergieën/intoleranties te maken. Dit is te 

ingewikkeld/riskant. 
- Eieren uit het pakket. Granola in de plaats.  

 
Werkgroep Verkeer 

- Annelies, Sofie, Melissa, Veerle, Hilde 
- Fluo-actie is goed opgestart 

 
Mobiliteitsraad:  

- 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). 

- Vrachtvervoer tijdens schooltijden: er bestaat nu een charter. Als bepaalde vrachtwagens 
toch vaak rond schooltijd passeren mag dit gemeld worden aan 
openbarewerken@nazareth.be. David, Annelies en Mario hebben mail gestuurd. Vanaf 15 
jan zou personeel WZC terug op eigen parking kunnen parkeren. Pas dan zal de gemeente 
de parking “herstellen”. 
 
Werkgroep Schoolfeest 

- Annelies, Veerle, Kim, Claire & Randy, Stefanie, Lindsey. 
- School denkt nog na over het concept dit schooljaar. 

 
Werkgroep Cultuur 

- Annelies, Veerle, Stefanie 
- Dit schooljaar wordt er een quiz georganiseerd (Bart, Fred, David, Joeri, Randy, Mathias) op 

22 april. De voorbereidingen zijn aan de gang.  
 

Werkgroep speelplaats 
- Hildegard, Joeri 
- De ouderraad is bereid om €5000 uit budget te spenderen aan de werkgroep speelplaats.  
- Werken zijn gestart! De kleutertuintjes krijgen een omheining en ondergrond wordt 

aangelegd. 
 
Andere 
 

- Schoolraad: volgende vergadering op 
- Kriebelteam: controle vóór herfstvakantie was succesvol, want na de vakantie werden veel 

minder luizen gevonden. Volgende sessie na de kerstvakantie.  
- Penningmeester: zie begin vergadering. 
- Leerlingenraad: geen bijeenkomst geweest sinds vorige ouderraad  
- LOK: geen bijeenkomst geweest sinds vorige ouderraad 
- Spelletjes over de middag zijn van start gegaan. Voorlopig net voldoende mensen die 

kunnen inspringen – planning wordt gemaakt voor na de kerstvakantie. Na de vakantie nog 
steeds in de turnzaal op vrijdagen.  

- Sport begeleiden over de middag na krokus, in samenwerking met juf Meredith.  
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- Website: aan de leden wordt gevraagd om de website te checken en ontbrekende gegevens 
te bezorgen aan Annelies.  

- Sint + praatcafé op maandag 5 december  
8u55 komt de sint aan. Oproep voor hulp praatcafé wordt verstuurd via mail. Gaat door in de 

kapel.  

 
Belangrijke data: 

 
- Lichtmis 2 februari 2023 
- Data vergaderingen: 

o OR 4: donderdag 26 januari 2023 → gewijzigd in maandag 30 januari 2023 
o OR 5: dinsdag 7 maart 2023 
o OR 6: donderdag 27 april 2023 
o OR 7: maandag 5 juni 2023 

 
 
 


