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VERSLAG OUDERWERKING 
 DINSDAG 20 APRIL 2021 

AANWEZIGEN 

Dimitri, Michaël, Evy, Ann, meester Dirk, Juf Lore, Matthias en Helwig 

AGENDA  

- Evaluatie Pasen 
- Verkeersplan gemeente 
- Vaderdag  
- Afscheid 6e leerjaar 
- Financiën 
- Varia 

EVALUATIE PASEN 

- Iedereen was blij met de chocolade die de Paashaas heeft gebracht 
- Wij hopen de Paashazen volgende jaar opnieuw te mogen ontvangen 

MOBILITEITSPLAN GEMEENTE 

- Dimitri stelt de plannen die de gemeente heeft i.v.m. mobiliteit voor aan de hand van het meest 
recente mobiliteitsplan. Belangrijkste punten zijn de uitbreiding van de zone 30 en een betere 
zichtbaarheid. 

- De ouderraad heeft ook het voorstel om uitgang van de school aan te passen (betere scheiding tussen 
voetpad en rijweg,…). Vraag van de ouderraad aan de directie: Zijn er plannen om de locatie van de in-
/uitgang van de school wijzigen? 

VADERDAG 

- Door de verlenging van de Paasvakantie werd de bloemenverkoop geannuleerd. In de plaats hiervan is 
er het voorstel om iets anders te verkopen rond de periode van Vaderdag. 

- Er wordt nagedacht over een alternatief 
- De werkgroep zal dit verder uitwerken, Michaël en meester Dirk informeren i.v.m. alcoholvrije Gin. 

 

AFSCHEID 6E LEERJAAR 

- Ook dit jaar zal er een T-shirt gedrukt worden voor alle leerlingen 
- Indien de school een (dag)uitstap plant voor de leerlingen van het 6e leerjaar, in hun klasbubbel, dan 

wil de ouderraad dit graag steunen 
- Indien mogelijk volgend schooljaar een klassen reünie voor 6e leerjaar 2019-2020 en 2020-2021 

organiseren? 
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FINANCIËN 

- Dimitri overloopt de uitgaven en inkomsten: 
Uitgaven werden gespendeerd aan aankopen voor de school. O.a. tv voor de Godsdienstklas, 
inrichting van de speelplaats, zakgelden voor de klassen, … 

- Aan de directie werd de vraag gesteld waar we nog meer steun kunnen bieden. Volgende vergadering 
werken we dit verder uit. 

VARIA 

- Ook dit jaar zal er een verrassing worden voorzien op de laatste schooldag. Dimitri maakt de afspraken 
hierrond. 

REMINDER 

- Volgende vergadering is op dinsdag 11 mei 2021. Eventuele agendapunten mag je naar Matthias 
mailen. 


