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AGENDA 

• Verwelkoming 

• Evaluatie wafelverkoop – opbrengst en wat ermee gedaan 

• Evaluatie verkoop adventskalenders 

• Wijzigingen in de activiteiten door Corona  

• Uitstellen van gezond ontbijt (nieuwe datum prikken later op het schooljaar) 

• Familiefeest -> datum vormsel Hove – dit jaar niet organiseren 

• Nieuwe werking kriebelteam 

• Gift ouderraad – wat ermee aangekocht 

• Financiële toestand 

• Wijnverkoop 

• Onderwerp 1: fietsen op de speelplaats 

• Onderwerp 2: situatie op de parking aan de Oudstrijdersstraat door werken aan nieuwe 

woning. 

• Onderwerp 3: afhalen kleuters en rijen (paddestoel) - drukte op parking/te weinig tijd 

• Onderwerp 4: Vuilkar die het vuil ophaalt thv oudstrijdersstraat (parking) tijdens ochtendspits 

—> auto’s rijden over het voetpad  

• Onderwerp 5: Corona en onderwijs  

- Gevolgen van corona vorig schooljaar: is er zicht op de gevolgen van het afstandsonderwijs 

en de latere herstart tijdens vorig schooljaar? Zijn er meer kinderen met leerachterstand? Hoe 

worden kinderen bijgebeend? 

- Wat is de toekomstvisie van de school rond digitalisering? Komen er aanpassingen? Zijn er al 

aanpassingen lopende? Hoe wordt digitalisering in het leerplan ingebed? 

• Afsluit 

 

BESPREKING 

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

 

2. Wafelverkoop: 634 dozen (KS) en 1408 dozen (LS) verkocht waarmee materiaal voor de 

school aangekocht zal worden. 

 

3. Adventskalenders: opbrengst 3810 EUR: dit is een succes. Aandachtspunt volgende jaar is 

om dit beter af te stemmen qua timing met de wafelverkoop. 

 

4. Activiteiten en Corona: preventieadviseur adviseert om te wachten met activiteiten (zoals 

gezond ontbijt) tot na de paasvakantie. Idem voor familiefeest dat meer dan waarschijnlijk 

niet kan doorgaan (24/04). 

 

5. Kriebelteam: goede werking. 

 

6. Gift: de ouderraad deed een financiële gift van 2500 EUR (KS) + 5.500 EUR LS. 

 

7. Wijnverkoop: zal starten rond april/mei. 

 

8. Onderwerp 1: fietsen op de speelplaats: mail werd verstuurd naar alle ouders om niet meer 

op het terrein te fietsen. 

 

9. Onderwerp 2: situatie op de parking aan de Oudstrijdersstraat door werken aan nieuwe 

woning: aannemer werd gecontacteerd. Eventueel K+R-zone opheffen om meer plaats te 

hebben. 
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10. Onderwerp 3: afhalen kleuters en rijen (paddestoel) - drukte op parking/te weinig tijd: 

tijdsvenster is voor sommige ouders te kort. Bedenking wordt gemaakt dat ouders zich 

meer in de omgeving van de school moeten parkeren en dan te voet komen. Er wordt 

gedacht om een plannetje van de omgeving (met aanduiding van plaatsen waar iets verder 

geparkeerd kan worden) te laten circuleren.  

 

11. Onderwerp 4: Vuilkar die het vuil ophaalt thv Oudstrijdersstraat (parking) tijdens 

ochtendspits —> auto’s rijden over het voetpad: één van de ouders zal een mailtje sturen 

naar de gemeente om te informeren of er nog iets gewijzigd kan worden aan het schema. 

 

12. Onderwerp 5: Corona en onderwijs: de school heeft testjes gedaan om de leerachterstand 

te meten en volgt dit verder op. Qua digitalisering wordt er met Teams gewerkt en kunnen 

scholieren in quarantaine de les volgen via camera. 

 

13. Laptops: de suggestie wordt gemaakt om te informeren bij ALLE ouders of zij in een bedrijf 

werken waar er laptops ‘afgedankt/afgeschreven’ worden en of deze laptops dan kunnen 

toekomen aan scholieren die zelf niet over een laptop beschikken.  

 

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

 

Alle ouders zijn welkom om deel te nemen aan de volgende OR op 08/06/2021 (al dan 

niet digitaal). 

 

 

 


