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VERSLAG OUDERWERKING 
 DINSDAG 07 SEPTEMBER 2021 

AANWEZIGEN 

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

AGENDA  

- Vastleggen kalender schooljaar 2021-2022 
- Actie ‘Veilig in het verkeer’ 
- Info avond 
- Activiteit Halloween 
- Sinterklaas 
- Sponsoring 
- Vergaderdata  
- Varia 

VASTLEGGEN KALENDER SCHOOLJAAR 2021-2022 

- Overlopen van de agenda tot december 2021. De activiteiten voor 2022 zullen later worden gepland. 
- De activiteiten die we plannen voor de komende maanden zijn: 

 Drink Welkomsdag 
 Event Halloween (onder voorbehoud: toelatingen worden nagevraagd bij het 

gemeentebestuur) 
 Wafel- en truffelverkoop 
 Het bezoek van de Sint 
 Verkoop Kerstgeschenk 

ACTIE VEILIG IN HET VERKEER 

- Alle kleuters en kinderen van de lagere school zullen op de ‘Strapdag’ in september 2021 een fluo 
hesjes met logo van Triangel Pamel als geschenk ontvangen. Aangeboden door OR Triangel Pamel. 

INFOAVOND 

- De ouderraad zal aanwezig zijn met een infostand. Een drankje en een hapje zal worden voorzien. 
- Bij de inrichting van de stand zal rekening worden gehouden met de nog geldende Corona 

maatregelen. 

ACTIVITEIT HALLOWEEN 

- Het voorstel van de ouderraad naar de school toe is een wandeltocht of een kinderfuif op zaterdag 23 
oktober 2021 

- De nodige aanvragen bij de gemeente moeten worden gedaan (Schepen, veiligheidscoördinator, …) 
- Alternatief is een fuif vrijdagnamiddag op school (tijdens de schooluren) 
- Indien niet meer haalbaar, kan deze activiteit 1 jaar worden uitgesteld 
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SINTERKLAAS 

- Sinterklaas komt in de school langs op maandag 6 december. Deze afspraak staat reeds in de agenda 
van de Sint. 

- Voor de extra activiteit voor de kleuters moeten we nog een afspraak boeken tegen 20/09/2021 

SPONSORING 

- We bespreken het sponsorsysteem 
- De verwachting is dat de Corona maatregelen zullen versoepeld worden en er dus een eetfestijn in 

een zaal + schoolfeest zal kunnen doorgaan in 2022. Daarom zullen we terug sponsors zoeken op basis 
van advertenties op een onderlegger en/of in een programmaboekje. Ook een banner, advertentie op 
de website,… is één van de mogelijkheden. 

- De schooldirectie vraagt ook dit jaar om de school financieel te ondersteunen bij een aantal projecten. 
Naast de inrichting van de nieuwbouw is er gevraagd naar: 

 Bestek, te gebruiken bij de warme maaltijden 
 Meubilair (stoelen) voor in de refter 
 Voor de inrichting van de nieuwbouw zal de ouderraad onder meer uitkijken voor een 

Smartboard, … 

VERGADERDATA 2021-2022 

- Iedere 2e dinsdag van de maand vergadering (behalve tijdens schoolvakanties): 
 12 oktober 2021 
 9 november 2021 
 14 december 2021 
 11 januari 2022 
 8 februari 2022 
 8 maart 2022 
 19 april 2022 
 10 mei 2022 
 14 juni 2022 

VARIA 

- Er is een extra volmacht nodig op de bankrekening van de ouderraad.  
- Op de website zal een pagina met foto’s van de leden van de ouderraad worden gemaakt 
- Veiligheid aan de schoolpoort: de ouderraad zal de gemeente aanspreken i.v.m. de veiligheid aan de 

schoolpoort en de omheining rond de werf. 
- Vraag aan de directie: hoe verlopen de speeltijden op school momenteel? 

Lagere school speelt op grasveld, kleuters op de speelplaats.  

REMINDER 

- Volgende vergadering van het nieuwe schooljaar is op dinsdag 12 oktober 2021. Eventuele 
agendapunten mag je naar Matthias mailen. 


