
 
   

 

 

 
 
Verslag ouderraad van dinsdag 26 november 2019 
 
Aanwezig: Cassie Collings, Liesbeth Vanderlinden, Ann Vrancken, Rachel Plusquin, 
Marijke Maes, Vicki Pinckers, Tamara Dezaire, Nathalie Heggen, Leonce Lardinois, 
Ilse Henquet, Laura Lemmens, Gaby Timmers, Ronald Frijns, René Reggers 
 
Afwezig: 
 
1.Social Media 
Cassie, Liesbeth, Ann en Rachel hebben een video-bespreking met dhr.Pascal 
Penta, leerkracht 6de leerjaar en mediacoach en pedagogisch ICT-coördionator in 
een basisschool te Eeklo. 
Cassie maakte tijdens het gesprek een uitgebreid notities. 
De werkgroep gaat hiermee verder aan de slag.  
Eerst volgende bijeenkomst is op maandag 16 december om 17.00u in de 
leraarskamer. Dan worden volgende actiepunten besproken en eventueel bepaald. 
 
2.Kerstmarkt 
Donderdag 19 december 2019 om 16.00u. 
Twee goede doelen waarover de ouders zullen geïnformeerd zullen worden. 
Organisatie in handen van de leerkrachten. Verdere hulp van de OR is niet strikt nodig. 
Vraag: is er hulp nodig bij het opstellen en/of opruimen van …? 
Geef via de smartschool even een seintje aan de OR. 
 
3.Kerstbomen 
2 grote voor de OR (in de overdekte hal) => bij voorkeur mooie rechte bomen. 
 
4.Versieren 
Samen op maandag 9 december om 19.00u 
Wie kan? Liesbeth, Marijke, Tamara, Ronald, Ilse, Gaby 
Jos/Freddy/Rik aanspreken (=> Ronald) voor verlengkabels. Zorgen voor trapladder. 
 
5.Opbrengst grootouderdag 
Overzicht sturen van de verdeling van de opbrengst naar Leonce. 
Naar analogie van voorbije jaren. 
Taart nipt op tijd. Voldoende personeel om te helpen/op te ruimen. Fijn zo! 
 
6.Sinterklaas 
Bijdrage is € 5 per kind. Te besteden op klasniveau. 
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Gelieve bestellingen te bundelen om de verzendingskosten te beperken. 
Geef een einddatum voor online-bestellingen. 
Factuur voor provinciebegroting. 
 
7.Boekenbudget 
Afgesproken met juf Ann  wat met inzamelactie? Loopt goed. Niet overdreven 
maar wel zeer bruikbaar materiaal. 
Budget voor aankopen op speciaal verzoek van juf Ann en dit voor uitbreiding in de 
eerste graad. 
Gevraagde bestelling mag uitgevoerd worden ten bedrage van max. € 750. 
 
8.Website / Facebook e.d. 
Gebruik zeker de huidige beschikbare kanalen  smartschool en website 
Marijke bekijkt de mogelijkheid om een eigen facebookpagina te maken. 
Stuur door naar Laura of René voor website en René voor smartschool. 
 
9.Kerstfeestje vrijdag 20.12.2019 
Broodjes:  Equilibrium en Boils (Gaby) Elk 350. 
Beleg: Eussen  Hesp 200, kaas 300 en salami 200 (Liesbeth) 
Chocomelk: 120l voor het kerstfeest. 
 Voldoende kannen door de leerkrachten laten meebrengen. 
 Elektriciteit voorzien ! (Freddy) 

Hulp vanaf 9.00u: Leonce, Ilse, Liesbeth, Cassie, Marijke (ov), Tamara,  
Ouderhulppool inschakelen  Ronald zorgt voor 5 à 6 personen 
 
10.Kleuters van SMV heeft 5 loopfietsjes gekregen zoals afgesproken. 
Regionaal landschap betaalt de factuur en vordert terug bij de OR (subsidie) 
Komen in januari de eerste werken uitvoeren op de speelweide. 
3 i.p.v. de oorspronkelijk voorziene 2 buitenkeukentjes geleverd. 
Mieke Nijssen is ook mee in het hele verhaal. Zij zal op de personeelsvergadering 
van donderdag 28.11 een toelichting geven van het gevraagde engagement van het 
personeel. 
Natuurjuffen, die op vrijwillige basis zich inzetten, even in de bloemetjes zetten 
tijdens de kerstmarkt (waardebon bij Fryns) 
 
11.Huiswerkbegeleiding en huiswerkbeleid 
Stand van zaken i.s.m. gemeente, OCMW, opvoedingswinkel, scholen, … 
Is het huiswerkbeleid aan update toe? Is dit bespreekbaar in het team? 
 
12.Stand van zaken betreffende communicatie. 
Wat, wanneer, hoe  
2 reclame momenten via ontworpen affiche met sterke punten 
Schoolfeest 
Aan personeel voorleggen: opendeurdag in de vorm van meeloopdag (begin van het 
jaar)? 
 
13.Overzicht onkosten zeeklassen Dit wordt regelt dat met de OR. 
 
14.Evolutie van de eetzaalproblematiek werd besproken. 
 


