
Ouderraad Regina Pacis van 06/10/2020 

AGENDA 

• Verwelkoming 

• Voorstelling van de ouderraad (wie, wat, waarom) 

• Communicatie via klasmanagers en FB 

• Bespreking van de activiteiten: 

 Actie wafelverkoop 

 Actie verkoop adventkalenders 

 Cheese and wine 

 Schoolfeest 

 Wijnverkoop in juni 

 Nieuwe initiatieven van de ouders? 

• Oproep: kriebelouders gezocht 

• Fluo hesjes 

• Financiële toestand 

• Einde 

BESPREKING 

1. De hele agenda werd besproken, met tussendoor de mogelijkheid tot vragen/opmerkingen.  

2. Algemene opmerking: werking en nut van de ouderraad nog meer en beter communiceren! 

3. Werking klasmanagers loopt goed. Dit kanaal wordt gebruikt om vanuit de ouderraad 

mededelingen te doen of om te vragen naar helpende handen. 

Het is niet de bedoeling om hier persoonlijke zaken te bespreken. Als een ouder met iets zit  

neemt hij/zij contact op met de leraar van de klas. 

4. Vraag directie: helpende handen voor verdeling van de dozen met wafels op 29/10 om 10u 

Wie wil helpen stuurt voor de LS een mailtje naar secretariaat1.ls@regpacho.net. 

           voor de KS een mailtje naar secretariaat.ks@regpacho.net   

5. Opmerking ouder: meer spreiding tussen wafels en adventskalenders mogelijk?  

Antwoord OR: terechte opmerking, doch op andere momenten zijn er ook concurrerende 

activiteiten (scouts, sportclub, …). 
Directie: De opbrengst van de wafelslag gaat nu naar zowel kleuter- als lagere school. De 

adventskalenders vervangen de truffelslag. We evalueren zeker het nieuwe initiatief. 

6. Cheese and Wine en schoolfeest zullen misschien niet kunnen doorgaan… andere ideeën 
zijn steeds welkom. 

7. De OR blijft volgende activiteiten organiseren/ondersteunen: dag van de leraar, 

sinterklaas, dag van de directeur, gezond ontbijt, recepties en aandenken voor L6 en K3. 

8. Opmerking ouder: bij een vraag naar ‘helpende handen’ de taken goed definiëren. 

9. Opmerking verantwoordelijke ‘kriebelmama’s’: telkens op woensdag na een vakantie wordt 

de screening van de luizen gedaan: voorstel om nu per klas 1 ouder te zoeken die komt 

‘kriebelen’. OPROEP naar extra kandidaten!  

10. Opmerking van enkele ouders over fluohesjes: ethische bedenkingen over de vermelding 

van logo’s op de hesjes. Men is zich bewust van het lucratieve aspect maar vreest een 

commercialisering. Het dragen van de gesponsorde fluohesjes wordt aangeraden maar is 

geen verplichting. Indien men wenst, kan het hesje zonder sponsors gedragen worden.  

11. Opbrengst fluofuif 2019 – 5600 euro.  

12. Dank aan alle ouders die deelnamen aan deze OR.  

Alle ouders zijn welkom om deel te nemen aan de volgende OR op 12 januari 2021. 
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