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Goedkeuring vorig verslag. 
 
Nieuws van de school 

- Bouwnieuws: oplevering is momenteel voorzien de week voor de krokusvakantie. Er zal hulp 
gevraagd worden voor het verhuizen van zwaar materiaal (banken, stoelen, etc.) van zodra 
de exacte data bekend zijn.  

- Er zijn nog steeds veel afwezige leerkrachten: voorlopig is er voor iedereen vervanging 
voorzien.  

- De sportsnack (omnisport na school voor L1-L6) komt er nog steeds aan, exacte data nog te 
bevestigen. 

- Gebruik van het klooster voor Oekraïense vluchtelingen – er is verdere communicatie tussen 
de directie en de gemeente. Werd ondertussen ook reeds naar de ouders gecommuniceerd. 

- Grootoudersfeest: nog niet bekend wanneer dit zal plaatsvinden.  
- Strapdag: de editie in september werd afgelast – kan mss getrokken worden door werkgroep 

verkeer: voorstellen zijn 19 april (buitenspeeldag) of 2 juni (dag voor wereld fietsdag). Wordt 
verder bekeken. 
 
Werkgroep Valentijn 

- Hildegard, Jessie, David, Aurelie, Lindsey/ juffen: Christine, Hilde 
- De volgende editie gaat door op 12 Feb 2023.  
- Update bestellingen? 324 volw + 112 kinderen (ongeveer dezelfde winst voorzien als vorig 

jaar)  
- De leveringen zullen klaargemaakt worden in de refter, afhalen zal plaatsvinden in de Jules 

klas. 
- Werkschema komt er zo spoedig mogelijk aan.  
- Social media: charter werd doorgestuurd naar het schoolbestuur ter nazicht. 

 
Werkgroep Verkeer 

- Annelies, Sofie, Melissa, Veerle, Hilde 
- Feedback van Veerle ivm de digitale fluoactie in haar eigen klas: werkt heel goed en is leuk en 

motiverend voor de leerlingen. Benadrukt meer het individuele. Enige verandering voor onze 
school is dat deze “taak” dan zou overgaan naar de leerkrachten (voor kleuters bestaat de 
mogelijkheid verder te werken op papier). Veerle wil gerust eens tonen aan de leerkrachten 
hoe het platform eruit ziet. 
 
 



 
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) → Er werd nog geen feedback gekregen 
van de mobiliteitsraad, nog geen datum voor een volgende vergadering bekend.  

- Vanaf 15 jan zou personeel WZC terug op eigen parking kunnen parkeren. Pas dan zal de 
gemeente de parking “herstellen” → lijkt vroeger gebeurd te zijn, grasveld wordt nog steeds 
als parking gebruikt. Het is niet duidelijk wanneer het personeel WZC terug op een eigen 
parking kan parkeren.  

- Oproep: melding doen aan politiezone Schelde-Leie ivm de veiligheid (of het gebrek daaraan) 
rond de schoolomgeving. Aan andere scholen is er vaak politiebegeleiding aan het zebrapad.  
 
Werkgroep Schoolfeest 

- Annelies, Veerle, Kim, Claire & Randy, Stefanie, Lindsey 
- Dag van de opendeurdag (zondag 26 maart) 

o Officiële opening van de school 
o Er komen workshops voor de kinderen, en de optie tot een geleide rondleiding in de 

nieuwbouw voor de ouders.  
o Er zullen eetkraampjes staan. 
o Er zal vrij podium zijn, beperkt tot muzikale acts. Er zal gevraagd worden om op 

voorhand in te schrijven.  
 

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

op 22 april. De voorbereidingen zijn aan de gang. 
o  Vrijwilligers nodig voor bediening aan de bar en de zaal.  
o Groepen van 4 tot 6 personen → max 120 mensen/ €7 pp 
o Flyers meegegeven worden met de leerlingen na valentijn (focus op ouders, 

grootouders, sympathisanten  van de school) – zoektocht naar sponsors is bezig. 
o Opbrengst gaat integraal naar de speelplaats 
o De werkgroep wil op voorhand graag enkele leerlingen vragen stellen (via video). Dit 

zou enkel intern gebruikt worden. In principe hebben alle ouders toestemming 
gegeven, Leen bevraagt toch de ouders nog eens voor alle zekerheid (ouders die dit 
niet wensen voor hun kind/kinderen kunnen dit aangeven). 

 
 

Werkgroep speelplaats 
- Hildegard, Joeri 
- De ouderraad is bereid om €5000 uit budget te spenderen aan de werkgroep speelplaats.  
- Sponsoring – nog geen feedback gekomen. Volgende vergadering 13 februari. 

o Kleutertuinen prioritair 
o Groen op de speelplaats 

 
 

Andere 
 

- Penningmeester: Overdracht naar Melissa is gebeurd. Documenten te tekenen door 
Joke/Annelies.  

- Bijkomende versterking bestuur: Aurelie wil penningmeesterschap later overnemen en zal nu 
al samen met Melissa aan de slag gaan. Voorlopig nog geen andere geïnteresseerden. 



- Schoolraad: volgende vergadering op begin maart. 
- Kriebelteam: volgende controle na de krokusvakantie.  
- Leerlingenraad: volgende vergadering op februari.  
- LOK: volgende vergadering nog niet bekend. 
- Spelletjes over de middag zitten er bijna terug op. Op 3Feb en 17Feb voorlopig nog steeds 

maar één belegeider.  
- Sport begeleiden over de middag na Pasen, in samenwerking met juf Meredith. Openzetten 

naar alle ouders.  
- Website: aan de leden wordt gevraagd om de website te checken en ontbrekende gegevens 

te bezorgen aan Annelies.  
- Carnaval: woensdag 15 februari, binnen de schoolmuren.  

 
Belangrijke data: 

 
- Lichtmis 2 februari 2023: dankjewel aan iedereen die pannenkoeken wil bakken!  

 

- Data vergaderingen: 
o OR 5: dinsdag 7 maart 2023 
o OR 6: donderdag 27 april 2023 
o OR 7: maandag 5 juni 2023 

 
 
 


