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VERSLAG OUDERWERKING 
 DINSDAG 08 FEBRUARI 2022 

AANWEZIGEN 

Dimitri, Kim, Ann, Evy, Michaël, meester Dirk, Dirk V., Elisa, Matthias, Juf Sien, Juf Yasmine en Schepen 
Emmanuel de Bethune 

AGENDA  

 Financieel verslag (Eetfestijn) 
 Verkeersveiligheid 
 Evaluatie sponsoring 
 Schoolfeest ? 
 Openluchtklassen 
 Fluofuif 
 Aankoop smartbord kleuterschool 
 Varia 

FINANCIEEL VERSLAG (EETFESTIJN) 

- De verkoop is afgesloten met een iets lager resultaat, maar nog steeds een succes.  
Dank aan alle helpende leerkrachten. 

VERKEERSVEILIGHEID 

- Presentatie van het zacht mobiliteitsplan door Schepen Emmanuel de Bethune: 
o De voorgestelde maatregelen lopen over 10 jaar 
o De geplande maatregelen voor centrum Pamel zijn o.a.: vernieuwen fietspad, invoeren van 

fietsstraten en fietssuggestiestroken, … 
o In een deel van het centrum van Pamel zullen fietsstraten worden aangelegd (deel 

Brusselstraat, Kwinkeleer, …) 
o Gevaarlijke kruispunten zullen worden aangepakt 
o De onverharde paadjes in Pamel zullen beter onderhouden worden zodat ze voor iedereen 

beter bruikbaar zijn. 
o Daarnaast zal er aan de schoolomgevingen worden gewerkt (naast het zacht mobiliteitsplan) 

 
- Ann geeft een opmerking over het zebrapad voor de school: door de geparkeerde auto’s is het niet 

voor alle bestuurders duidelijk dat er iemand wil oversteken. 
- De wandelstrook naast het schoolgebouw wordt goed gebruikt door de leerlingen, ouders en 

leerkrachten.  
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EVALUATIE SPONSORING 

- Er is een voorstel om de sponsorformule naar volgend jaar toe te herbekijken (= vereenvoudigen). Dit 
o.a. om meer duidelijkheid te geven aan onze potentiële sponsors. 

- Tegen midden december aanvragen sponsoring rond hebben, zodat we meer tijd hebben voor de 
organisatie achteraf. 

- Juf Peggy stelt voor om op Gimme de vraag te stellen voor sponsoring bij zelfstandige ouders 
 

SCHOOLFEEST? 

- Zal er een schoolfeest worden georganiseerd in Juni is de vraag van de ouderraad?:  
Geen klassiek schoolfeest, maar een wandeltocht. De school zal samen met de leerkrachten een 
wandeltocht organiseren en vraagt aan de ouderraad om de organisatie te doen van de 
toegangscontrole, eetstanden,… 

OPENLUCHTKLASSEN 

- 3e en 4e, 5e en 6e leerjaar gaat op openluchtklassen.  
- Juf Peggy geeft aan welke kosten van het schoolbudget komen en welk extra budget nog nodig is. Het 

gaat om busvervoer (voor 5e en 6e leerjaar) 
- 9 tem 13 mei gaat het 3E en 4e leerjaar naar Hasselt en het verblijf ligt dicht bij het station. Daarom wil 

men graag met de trein. De school vraagt aan de ouderraad hulp voor het vervoer van de bagage. 
Sarah geeft aan dat zij hiervoor kan zorgen. 

FLUOFUIF 

- Na de ‘Gekke Schoenen dag’ van vorige schooljaar organiseert de school een ‘Fluofuif’ en vraagt aan 
de ouderraad om dit te financieren (armbandjes, foam sticks,…)  
 Ok voor de ouderraad 

AANKOOP SMARTBORD KLEUTERSCHOOL 

- De gemeente koopt een aantal smartborden aan. De schooldirectie vraagt dat de Ouderraad een bord 
voor de kleuterschool wil vergoeden. 

- Juf Peggy licht toe dat er een digitaliseren van de lagere school en kleuterklassen zal gebeuren, 
startende met het 5e en 6e leerjaar. De gemeente zal een openbare aanbesteding uitschrijven en dat 
zal de definitieve prijs van het bord bepalen.  

- De ouderraad zal zijn akkoord geven voor een bijdrage van een maximumbedrag van 2500 euro.  

VARIA 

- Evy geeft aan de ouderraad te willen verlaten 
- Kunnen de paashazen langskomen op school dit jaar? Kim zal bij Valentino informeren voor de 

chocolade 
- Rond moederdag (2e zondag van mei) organiseren we een bloemenverkoop.  
- Evy stelt de vraag of er in school iets zal georganiseerd worden rond Carnaval => wordt vervangen 

door de Fluofuif 
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- Ann stelt de vraag of de grotere kinderen hun handen op een andere plaats kunnen wassen dan op de 
voorziene plaats op de speelplaats. De opmerking is dat de wasbakken te laag zijn. => directie bekijkt 
dit 

- Tijdens de scholenraad zal de pedagogisch adviseur meer info geven over de doorlichting van de 
school 

- Juf Peggy vraagt of er een initiatief nodig is voor de ouders van de leerling die getroffen zijn door een 
woningbrand  

- Stefanie heeft nog een punt i.v.m. de cadeautjes die kinderen meebrengen voor hun verjaardag. 

 

 


