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DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 
 

 
2. Evaluatie start nieuw schooljaar  
 
Het koffiemoment op de eerste schooldag werd goed onthaald door de ouders.  De overschot van de cake werd 
aan de leerkrachten geschonken.  Als enige opmerking werd gezegd dat door onze tafel de straat versmald werd 
zodat de doorgang soms moeilijk was.  Volgend jaar kunnen we ons standje beter enkele meters verder zetten 
waar de doorgang iets breder is. 
 
De info-avonden waren een succes.  Het filmpje van de schrijfdans was interessant maar redelijk lang.  Wim 
stuurt het filmpje door voor de mensen die het gemist hebben.  De drink achteraf door de ODR werd door vele 
ouders geapprecieerd. 
 
Het leraarslokaal is verplaatst naar de zolder, omdat het vorige lokaal het grote aantal leerkrachten niet meer 
aankan.  Er kan ook vlotter vergaderd worden zonder dat telkens alle tafels in de eetzaal moeten verplaatst 
worden.  Op langere termijn zijn er plannen om het (vorige) leraarslokaal uit te breiden naar het grasveld toe, 
maar dat is nog niet concreet. 
 
Er zijn verschillende schermen geplaatst voor aankondigingen voor de leerkrachten, onder andere in het (nieuwe) 
leraarslokaal en de kleuterblok.  Sarah kan vanuit haar bureau meldingen op de schermen zetten zodat de 
leerkrachten snel en makkelijk geïnformeerd worden. 
 
Er zal een beurtrol zijn voor de inrichting van de inkomhal.  Om de zoveel tijd mag een andere klas de decoratie 
verzorgen. 
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De turn-T-shirts vallen in de smaak.  Sommige jongens vinden het wel niet leuk dat er een hartje op staat, maar 
dat was een keuze van de leerlingenraad. 
 

 
3. Bouw 
 
Vanuit het schoolbestuur is de opmerking gekomen dat er wel heel veel glas is met risico op hitte.  Er werd echter 
gekozen voor glas met een lagere G-waarde en de klassen zijn goed georiënteerd zodat dit nog wel mee zal 
vallen.  Er worden geen screens voorzien (wegens prijs en korte levensduur), maar wel type D-ventilatie. 
 
Voorlopig wordt er geen groendak voorzien, omdat dat duurder is en er momenteel geen subsidies voor zijn.  Als 
er subsidieprojecten zijn en het is haalbaar zou dat bovenop de nieuwbouw kunnen gezet worden. 
 
De school zou kunstgras willen zetten op het sportveld.  Zo kan dit ook als ‘speelplaats’ worden benut bij slecht 
weer, vermits de huidige speelplaats te klein is.  Er wordt momenteel gekeken of hiervoor subsidies kunnen 
gekregen worden als het sportveld buiten de schooluren wordt opengesteld voor het dorp.  Zo is er een 
meerwaarde zowel voor de school als voor de buurt. 
De ODR vraagt zich af of kunstgras de beste optie is en er niet beter voor vergroening kan gekozen worden.  De 
leerlingen willen echter voetballen dus een ander type (natuurlijke) verharding is niet ideaal. 
 
De selectie van een aannemer gebeurt via een openbare aanbesteding.  De school is verplicht om de 
goedkoopste aannemer te kiezen en heeft daar dus geen keuze in. 
 
Ook al is er in 2006 al een sondering gebeurd, zal er voor de zekerheid toch een nieuwe sondering gebeuren. 
 
De nieuwe klassen gaan enkel warm water hebben in de gemeenschappelijke sanitaire ruimtes, maar niet in de 
kraantjes in de klassen (omwille van EPB). 
 
De rolpoort wordt gedemonteerd en zal worden hergebruikt als nieuwe poort. De planken van de afsluiting zullen 
worden weggegeven.  Ook het afdak van het fietsenrek moet weg.  Wie een vereniging kent die dit afdak kan 
gebruiken mag dit aan Wim laten weten (Chiro, voetbal?).  
 
Timing: de gunning wordt zo snel mogelijk uitgeschreven.  Het doel is de werken klaar te krijgen tegen september 
volgend jaar. 
 

 
4. Rode neuzen actie 
 
Hannelore heeft de school aangemeld voor de Rode Neuzen actie.  Bij de keuze van acties wil de ouderraad 
graag in overleg met de school werken, zowel qua acties als doel.  Het geld dat wordt opgehaald mag immers 
gebruikt worden voor doelen binnen de eigen school. 
 
Een idee waar nu over wordt nagedacht zijn ‘gelukskoffers’, zowel voor lagere school als kleuters.  Deze 
bevatten allerlei spullen waar kinderen zich goed van voelen of die hun kunnen helpen als ze zich wat minder 
voelen.   
 
Ook al staan sommige thema’s van Rode Neuzendag ver van de leefwereld van de (nog jonge) leerlingen, er kan 
altijd gewerkt worden rond de thema’s ‘geluk’ en ‘gevoelens’. 
 
Wim heeft connecties met Leo Bormans, hij bekijkt of het haalbaar is om hem bij de acties te betrekken of hem 
uit te nodigen voor een praatcafé. 
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5. Financiën 
 
Heidi is vanaf dit schooljaar onze nieuwe penningmeester.  Zij heeft in de zomer een overdracht gekregen van 
Kirsten en is helemaal klaar voor de opdracht. 
 
In de nieuwe kast op school is er ook een vakje voor de ODR waar alle bonnetjes en rekeningen in kunnen 
worden gelegd.   
 
Er is een Excel-document waarin per werkgroep wordt bijgehouden hoeveel budget er nog over is.  Dit document 
kan door alle werkgroepen bekeken worden.  
 

 
6. Koffiemoment voor anderstaligen 
 
Het koffiemoment gaat door op vrijdag 13/09.  Sarah maakt affiches voor aan de schoolpoort en spreekt mensen 
aan. 
 
Kan er voor de koffiemomenten worden samengewerkt met Gastvrij Wijgmaal?  Zij hebben expertise en kunnen 
de mensen verder helpen en opvolgen.  Wim contacteert hen om te zien of er vrijdag nog iemand kan komen. 
 
Als thema’s zullen oa. uitleg over de school, Gimme en de overgang naar eerste leerjaar aan bod komen.   
 

 
7. Kalender 
 
Marjan heeft de kalender naar iedereen doorgestuurd.   
 
Belangrijke datums:  

- 25/10: Rodeneuzendrink / Halloween 
- 20/12: Winterdrink 
- 11/02: Algemene vergadering ODR 
- 15/02: Try-out Quiz 
- 21/03: QUIZ 
- 09/05: Schoolfeest 
- 19/06: Zomerbar 

 
De agenda zal vanaf volgende vergadering ruimer op voorhand doorgestuurd worden en ook gecommuniceerd 
worden via Gimme. 
 

 
8. Varia 
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DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. Werkgroepen 
 
Het blad voor de werkgroepen wordt doorgegeven en ingevuld. 
 

 
2. Algemene afspraken 
 
Er wordt gevraagd om op communicatie zo snel mogelijk via het juiste kanaal (Whatsapp, Doodle, mail) te 
reageren.   
 
Er is een Google Drive waar alle documenten op staan. 
 
We zijn vertegenwoordigers van de ouders, dus iedereen die opmerkingen opvangt mag (of moet) deze noteren 
zodat deze kunnen worden besproken in de vergadering. 
 
Er mag alvast uitgekeken worden naar quizprijzen.  Wie contacten heeft bij handelaars mag deze alvast 
opvragen. 
 
Op 2 oktober is het infomoment voor geïnteresseerde nieuwe leden.  Iedereen is welkom. 
 
We gaan proberen het tempo van de vergaderingen iets op te drijven zodat we telkens ten laatste rond 22u30 
klaar zijn.  Dat is deze eerste meeting alvast gelukt. 
 
 

 
3. Opbergruimte ODR 
 
De houten kast is weg.  Deze is vervangen door een propere witte kast.  Alle quizprijzen zijn verhuisd naar de 
kelder. 
 

 
4. Helpende handen 
 
Er zal via Gimme en Google Docs een oproep naar helpende handen worden gelanceerd, zodat we een lijst 
hebben met alle mogelijke helpers.  Deze worden dan doorgegeven aan de betreffende werkgroepen. 
 

 
5. BBQ 20 september 
 
De teamdag gaat door op 20 september.  Net als vorig jaar is er geen ODR-budget voorzien en betaalt ieder zijn 
deel.  Ook de nieuwe (geïnteresseerde) leden zijn welkom. 
 

 
6. Varia 
 
Idee voor een mogelijke opbrengstactiviteit:  een extra voorstelling ‘afhuren’ van het Vaarttheater (of een ander 
gezelschap) en tickets verkopen aan de ouders.  Als we een zaal volkrijgen en daar een procent op kunnen 
verdienen is dat een redelijk gemakkelijke opbrengst. 
 
Een ander idee is de avond voor het schoolfeest iets te doen met het podium dat er toch al staat. 
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Volgende vergadering: 8 oktober 
 

Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter         Secretaris 


