
 

 
 

1 

VERSLAG OUDERWERKING 
 DINSDAG 08 MAART 2022 

AANWEZIGEN 

Dimitri, Kim, Ann, Michaël, meester Dirk, Elisa, Matthias, Juf Els en Schooldirecteur Peggy 

AGENDA  

 IT-klaslokaal 
 Digitaal scherm 
 Bezoek van de Paashaas 
 Moederdag 
 Eetfestijn 
 Schoolfeest 
 Varia 
 Reminder 

IT-KLASLOKAAL 

- Juf Els geeft meer uitleg bij haar voorstel om een IT-klaslokaal te maken.  
Voorstel om een Spaghettislag te doen hiervoor 

- Ann stelt de vraag wat het doel is van deze klas  
 De leerlingen van 5e en 6e leerjaar zullen kunnen beschikken over een persoonlijke laptop. Maar 

om de leerlingen van het eerste tot vierde leerjaar + eventueel kleuters ook de nodige IT-
opleiding te kunnen geven wil de school graag een IT-klaslokaal inrichten. 

- Een post of Facebook zal gebeuren + een boodschap op Gimme om computers in te zamelen. 

DIGITAAL SCHERM 

- De ouderraad zal een bedrag van €2500 bijdragen bij het digitale Smartbord voor de kleuterklassen.  

BEZOEK VAN DE PAASHAAS 

- Kim heeft de paaspakketten besteld en zal ze op 31/03 naar school brengen 
- Op 1 april om 13u30 komen 2 paashazen op bezoek.  

De kinderen van de kleuterklassen zullen buiten paaseieren kunnen rapen en de Paashazen zullen ook 
chocolade Paaseitjes uitdelen daarna. 
Ook de kinderen van de lagere school zullen in hun klas een bezoek krijgen van de Paashaas. 

- Dirk V. kan beelden maken van het gebeuren. 
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MOEDERDAG 

- Op Moederdag organiseren we een plantenverkoop 
- Kim heeft reeds offertes opgevraagd. Ze noteert wat we zullen aanbieden 
- De verkoop zal via de webshop van ORtriangelPamel verlopen 
- Directe communicatie naar de ouders zal via Gimme verlopen. Communicatie buiten de school via de 

Facebookpagina van OR. 
- Verdeling gepland 6 mei 

 

EETFESTIJN 

- De traiteur is vastgelegd voor 5 en 6 februari 2023 

SCHOOLFEEST 

- Directie en leerkrachten hebben gekozen om een wandeling te organiseren met als thema ‘De wereld 
rond’ op zondag 26 juni. 
Juf Peggy presenteert het parcours + stopplaatsen. Aan elke stopplaats (’t Sportvlot, proeftuin, 
Bunker, …) zal een beleving zijn (+- 6 stopplaatsen) 
Op 24 maart organiseren leerkrachten en directie een volgende vergadering. Ook de Ouderraad is 
uitgenodigd. 

- De school vraagt aan de Ouderraad om te zorgen voor: 
 Opstellen + uitbaten eet- en drankstanden (school vraagt drankenvergunning aan) 

- De ouderraad zal zijn sponsors vermelden in een boekje en/of op het plan van het parcours 

VARIA 

- Facebookpost delen over Kilogramverkoop ‘Flora voetbal’ t.v.v. gezin die woningbrand meemaakte 
- Meester Dirk vraagt of er een barbecue voor de kinderen en ouders van het 6e leerjaar zal 

georganiseerd worden. 
 Ouderraad is bereid om dit te bekijken. Offertes voor zaal, eten + drinken zullen worden gevraagd 

en we komen hierop terug bij een volgende vergadering. 

REMINDER 

- De volgende vergadering is op dinsdag 19 april 


