
Verslag ouderraad 15.11.2022 

Aanwezigen: Noortje, Ann, Magaly, Jan,  

STAVAZA rekening:  

• Zicht: €2.479,62 

• Spaar: €3.755,21 

• Cash: €265 

➔ Totaal= €6.496,83 (leeggoed bakken bier moet er nog bij)  

Opbrengst schoolfeest: € 638,84 (+ leeggoed + dranken en chips in stock) 

Agenda:  

• Opvanglokaal  

• Helm op fluo top  

• Voorleesweek 

• Kinderwinterfuif 

• Ouderdag  

• Varia 

1. VARIA 
Voorstel: voetbal donderdag 1 december 2022 voetbal om 16u op school met beamer 

JA!  

➔ Waar? In de turnzaal met groot mobiel digibord 

➔ Verkoop van chips, fridrank en bier. Gratis water  

➔ Communicatie via Questi en inschrijven via een link  

o Versturen 18.11 (na openingsmatch) 

o Herinnering 23.11 

o Ten laatste maandag 28.11 inschrijven  

➔ To do voor de school:  

o ISS bevragen om de turnzaal achteraf te poetsen  

o ICT (Edwin) geluidsopties? 

o Kassa 

2. Voorleesweek 
Elke klas heeft een voorleesboekje besteld. Ouderraad koopt de boekjes aan.  

3. Helm op fluo top  
School doet mee met de fluo actie tijdens de donkere maanden. Start week van 22.11 tot aan de 

krokusvakantie.  

Spaaractie: Wie zichtbaar (met fluo) naar school komt krijgt een sticker. Individueel sparen kan, met 

de klas sparen kan ook.  

➔ Verschillende winacties via de website  

➔ School voorziet zelf ook een winactie  

Fluovestjes worden aangekocht door de school (budget Brugfiguren) en worden verkocht voor €1. 



4. Oog voor lekkers 
9 november was er geen fruit. Colruyt zegt dat het te maken heeft met de staking.  

An maakt ouders warm tijdens de koffieochtend om fruit te snijden op donderdagochtend. 

5. Winterfuif: vrijdag 16 december 2022 
• 15u30 - 18u zonder ouders  

• Briefje laten invullen: komt/komt niet en gaat alleen naar huis of wordt afgehaald.  

• Bar voor frisdrank en bar voor chips apart  

o Alle kinderen krijgen 1 frisdrankje en 1 zakje chips 

o Water wordt voorzien 

• Idee: doe iets geks met je haar. Ouderraad voorziet iets voor in het haar..  

• Ouderraad doet oproep voor extra helpende handen. Schoolteam springt bij  

• Bij inschrijving (via strookje) kunnen de kinderen hun favoriet liedje opgeven.  

• Lewis voorziet een muzikale interactieve intro.  

• Chris verzorgt de muziek met installatie van de school  

• Lichten werden besteld en worden geleverd 

• Griet zorgt voor de uitnodiging  

• Turnzaal is vrij vanaf 10u om de zaal klaar te zetten 

To do:  

• Uitnodiging meegeven 

• Abdel verwittigen: bekers voorzien en afwas  

• ISS inlichten om de zaal achteraf te poetsen  

• Bestelling plaatsen na de inschrijvingen 

• Freya voorziet rooster met shiften, schoolteam vult de shiften aan.  

• Jan rookmachine 

• Schoolteam bevragen: Laatste halfuur van de schooldag iets laten doen de kinderen hun 

haar?  

6. Opvanglokaal  
Er zijn 2 lokalen en een gang beschikbaar.  

Wat is er nodig, waar dromen we van? 

• 35 zitplaatsen waarvan 20 voor de kleinere kleuters  

o ’s middags: kleuters eten  

o Avond: Huiswerk voor kinderen  

o Woensdag: koffieochtend  

• ’s middags: spelaanbod voor kleuters  

• Ochtend, avond opvang: hoekaanbod 

o Crea 

▪ Wisselend aanbod (seizoensgebonden) 

o Bouw 

▪ Lego  

▪ hout 

o Leeshoek 

▪ Zetel 

▪ Boekjes  



▪ Mezzanine  

▪ Zitzakken 

▪ Kussens 

▪ Lichtjes 

o Spelletjes hoek  

▪ Verschillende niveaus  

o Stille luisterhoek  

▪ Koptelefoons 

▪ Muziek 

▪ Luisterverhalen  

▪ Ipads?  

o ICT hoek 

▪ Rekening houdend met restricties 

o Creatieve muur 

▪ Krijtbord: hoger hangen  

▪ Trotsmuur met knutselwerkjes  

o Plaats om huiswerk te maken 

o Plaats voor boekentas en jassen te stockeren.  

o Gang meenemen in het ontwerp  

▪ Kast: speelgoed om per maand/seizoen te wisselen 

o Kasten met slot  

• Donderdag en vrijdag wordt het lokaal gebruikt door levensbeschouwelijke vakken  

• Visie Stad Gent opvang: vrije tijd 

Idee:  

• Woensdagmiddag  

o Jeff in de klas: Filmvertolking van een boek  

o uitstappen 

To do:  

□ Padlet aanmaken om ideeën op te posten. Delen met ouderraad.  

□ Inventaris maken van meubilair en materiaal  

□ ICT coördinator bevragen 

□ Opvolgen aanvraag tussenwand 

Opvang lokaal (padlet.com) 

Via bovenstaande link kan je ideeën delen.  

7. Ouderdag 
We denken er over na om moeder- of vaderdag te vervangen door ouderdag op 1 juni (dag van de 

ouder).  

Ouderraad is enthousiast. An bevraagt de ouders van de koffieochtend.  

 

https://padlet.com/magalydeschryver/aj83c1emzik98jbf

