
Ouderraad 30 januari verslag 
 

Aanwezigen ouders: Firdevs, Kristof, Elsie, Christelle, Yves, Evelien, Karen 

Verontschuldigd: Peggy J, Sofie, Anneleen, Björn 

Afwezig: Kurt, Peggy N, Marjolein 

Aanwezigen schoolteam: Joeri, Stephanie 
 

Feitelijke ouderraad 
 

• Carnaval 

In samenspraak met de mensen van het pilootproject onderwijs hebben we onze hulp aangeboden bij 

het maken van kostuums voor kindercarnaval. Naast de fruitmama’s hebben we ook enkele andere 

ouders kunnen betrekken, jammer genoeg niemand voor wie het een oefenmoment Nederlands zou 

kunnen zijn. Het leerkrachtenteam apprecieert onze hulp enorm. 

Op kindercarnaval zullen Christel, Yves, Kristof, Firdevs, Sofie, Peggy J en Karen meelopen in de stoet. 

Wij duwen de praalwagen. Jimmy (papa Lana) zorgt voor groep en versterker, Björn ( papa Steffi ) zorgt 

voor grotere wielen en trekkabels. De kost voor de wielen (60 EUR) wordt gedragen door de school. 

Daarnaast springen we bij waar nodig, zowel tijdens de stoet als in de tent. Er is nog voldoende 

materiaal om voor deze zeven begeleiders een kostuum te maken. Graag een seintje aan Karen wie 

van de begeleiders één wil, de kostprijs bedraagt 8 EUR.  

De toegang voor de feesttent is dit jaar 17 EUR en moet vooraf betaald worden ( reservatie via 

info@riddersindewortelorde.be). 

Voor de carnavalstoet op maandag zal ifv de veiligheid Dorien van de lokale politie vooraf overleggen 

met de directie.  Ook voorzien we een briefing voor het vertrek zodat elke begeleider weet wat van 

hem of haar verwacht wordt.  Voorlopig gaven Christel, Yves, Kristof en Karen zich al op. We voorzien 

sowieso een fluohesje voor elke begeleidende ouder en Björn zal met de wagen achter de laatste 

leerlingen rijden. 

Vraag aan de directie om bij een bijscholing tot gemachtigd opzichter ook ouders de kans te geven 

deze te volgen. 

Wanneer er voldoende begeleiding is ifv de veiligheid zijn we uiteraard bereid om indien nodig buggy’s 

te duwen met peuters.  Zo kunnen ook de kleinsten de hele tocht mee beleven. Ouders die een buggy 

beschikbaar hebben die dag, graag een seintje aan Karen.  

Er wordt dit jaar geen fuif georganiseerd voor de krokusvakantie maar wel op maandag aansluitend op 

de carnavalstoet. Het schoolteam zorgt voor de gebruikelijke snacks en vraagt de ouderraad om 

bijvoorbeeld fruitsla te maken. Karen bekijkt dit verder met de fruitmama’s. 
 

• Study Buddy’s 

De 27 exemplaren werden afgewerkt en komen goed van pas in de klassen.  Enkel in het eerste leerjaar 

zouden ze (nog) niet gebruikt worden.  De totale kostprijs komt op 473,86 EUR, 18 EUR per stuk. Op 

een vorige vergadering werd er enkel over de kost van het hout (180 EUR) gesproken. De kost van 

scharnieren en kistsluitingen werd onderschat.  Gelukkig is de directie bereid om 280 EUR bij te passen. 

 

• Evaluatie spaghetti en croquefestijn vrijdag 15/12 

mailto:info@riddersindewortelorde.be


Het schoolteam is zeer dankbaar voor alle hulp bij de voorbereidingen en hoopt ook volgend jaar op 

ons te kunnen rekenen. We zien momenteel geen enkele reden waarom dit niet zou kunnen. 

Het nieuwe systeem gaf soms vertraging bij de inkom. Misschien dat het inschrijvingsblad afgeven ipv 

de waardebonnen tijd kan sparen, ook de vraag met/zonder kaas kan misschien verplaatst worden 

naar de zaal.  We zijn zeer enthousiast over het systeem om achteraf en centraal af te rekenen.  Als 

ouderraad moesten we hiervoor geen mensen voorzien en voor de bezoekers werd het één geheel. 

Ook de speelklas als extraatje vonden we zeer positief. 

De tent (2 x 3 op 6) voor het aperitief was niet ideaal: misschien een grotere tent, zorgen voor meer 

dan enkel een warmtekanon, toegang afsluiten met doorzichtig plastiek, ... 

De tent en het aperitief is een fijn onthaal maar geen activiteit ifv fondsenwerving.  We realiseerden 

slechts een winst van 164,27 EUR. De kerstbieren ( slag, ice, pater lieven) waren een succes, het warme 

appelsap en de glühwein niet. 

 

Decretale ouderraad 
 

• Naschoolse activiteiten 

Na een telefoontje met de sportdienst konden we aansluiten bij een proefproject dat zij nog dit 

schooljaar organiseren. Op drie stedelijke scholen komt er 4 weken na elkaar, telkens op dinsdag, een 

gediplomeerde lesgever een uurtje sportinitiatie geven aan geïnteresseerde leerlingen van het 3de, 4de 

en 5de leerjaar. Concreet zal er op 27/03, 17 en 24/04 en 08/05 telkens van 16u15 tot 17u15 een 

sportsnack gegeven worden op onze school. De organisatie ligt volledig bij de sportdienst, Karen heeft 

zich geëngageerd om aanwezig te zijn en de school nadien af te sluiten. 

Idealiter organiseren we ook voor de kleuters en de 1ste graad gelijktijdig een activiteit.  We zien dit 

echter niet onmiddellijk realiseerbaar. 

• Gebouwen 

De nieuwe omheining wordt geplaatst, nadien wordt een lage haag aangeplant. In maart komt er een 

extra container om het secretariaat in onder te brengen.  Zo heeft de directeur ruimte voor 

vertrouwelijke gesprekken. 

Volgende vergaderingen 
 
di 30/3 (Sandra, Kirsten), di 24/04 (Lieselotte, Silke), di 29/05 ( Lotte, Sofie), di 19/06 (Lien) 


