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VERSLAG OUDERWERKING 
 DINSDAG 08 JUNI 2021 

AANWEZIGEN 

Dimitri, Kim, Michaël, Evy, Ann, meester Dirk, Juf Peggy, Matthias, Dirk V. en Helwig 

AGENDA  

- Laptops 
-  Bespreking actie Vaderdag 
-  Financieel  
- Schoolfeest  
- Nieuwbouw  
- Kalender schooljaar 2021-2022  
- Varia 

LAPTOPS 

- De ouderwerking heeft reeds een aantal laptops geschonken aan de school. De directie geeft aan dat 
er toch nog een tekort is.  

- Post op facebook om iedereen op te roepen om hun oude laptop in te leveren bij de ouderraad. 
Dimitri zal deze in orde zetten voor een tweede leven in Triangel Pamel. 

BESPREKING ACTIE VADERDAG 

- Ann stuurt reminder email naar alle mensen die besteld hebben 
- Stefanie en Ann hebben de pakketten reeds klaar gemaakt 
- Levering is zaterdag 12 juni 
- Winst zal besteed worden aan een verrassing voor kleuters en lagere school 

FINANCIEEL 

- Dimitri presenteert het financieel verslag van de ouderraad inclusief recente uitgaven en uitgaven 
gepland in juni en september 2021. 

- Voor de kleuterklas werden 2 tafels en een verkoophoek(speelgoedwinkel) gevraagd.  
 

SCHOOLFEEST 

- De leerkrachten werken samen met de leerlingen aan een online schoolfeest 

KALENDER SCHOOLJAAR 2021 

- Tijdens de eerste vergadering van het schooljaar 2021-2022 zal de agenda van de Ouderwerking 
worden vastgelegd. Voorstellen kunnen naar Matthias worden gestuurd. 
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NIEUWBOUW 

- De directie heeft gespecifieerd welke dingen interessant zouden zijn om in de nieuwbouw te plaatsen. 
We bekijken in hoeverre de ouderraad hierin kan ondersteunen. 

VARIA 

- Zorgenvriendjes: Een nieuwe aantal zorgenvriendjes zijn klaar en zullen aan de school overhandigd 
worden 

- Versiering voor de ontvangst op de eerste schooldag + ontbijt 
- Infoavond volgend schooljaar staat gepland op 16 september 2021. De ouderraad zal een drankje 

voorzien voor de ouders. 
- Begin volgend schooljaar zal de ouderwerking aan alle leerlingen een fluohesje schenken in het kader 

van de verkeersveiligheid 
- Reglement van de decretale ouderraad werd door iedereen ondertekent.  
- Kim heeft een nieuwe versie van ‘Het Pamels Triangelke’ opgesteld. Check binnenkort Gimme. 

REMINDER 

- Volgende vergadering van het nieuwe schooljaar is op dinsdag 7 september 2021. Eventuele 
agendapunten mag je naar Matthias mailen. 


