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Joeri Van den Driesche / Karen Mariën / Elsie Raes / Lot Evenepoel / 

Frederick Van Asbroeck / Anneleen Bettens / Vera De Troyer / juf 

Stephanie / juf Lotte 

 

Verontschuldigd: 

 

Daphne Corthals 

Agenda Items 

1. Evaluatie wafelbak 

Het schoolteam en de ouderraad zijn tevreden van het verloop en uitkomst van de wafelbak en 

wensen dan ook iedereen hartelijk te danken die hiertoe heeft bijgedragen.  Hierbij ook een 

speciale vermelding en dank aan de mensen die het beslag hebben gemaakt van in de vroege 

ochtenduren.  

Volgende wafelbak zal er een verhoging van de prijs per wafel doorgevoerd worden van  1.50€ naar 

2.00€. 

Materiaal voor de wafelbak werd besteld bij Casteleyn, na vergelijking met Collect & Go werd er 

vastgesteld dat sommige dingen bij Collect & Go goedkoper zijn dus in de toekomst is het aan te 

raden om de aankopen op te splitsen zodat de kosten verder geoptimaliseerd worden. Karen stelt 

voor om ook bij Carrefour te informeren voor sponsoring. 

Er werd gevraagd om in de toekomst de container van het secretariaat niet meer te gebruiken in 

de toekomst omwille van de geur die blijft hangen. Deze werd echter gebruikt om 

elektriciteitsproblemen te vermijden aangezien het hoog simultaan gebruik van wafelijzers. 

Er werden voldoende wafels gebakken om alle leerlingen te trakteren op een wafel. 

De flyers voor de wafelbak werden bedeeld in de brievenbussen, maar op de flyers stond niet 

duidelijk genoeg vermeld hoe mensen konden bestellen.  Dit wordt meegenomen als een 

verbeteringspunt voor volgend jaar. 

De affiches werden uitgedeeld maar er werd geen exacte uiterste datum op vermeld tot wanneer 

wafels besteld konden worden.  Ook dit wordt meegenomen als aandachtspunt. 

Om een uniforme kwaliteit van de wafels te kunnen garanderen moet er gewaakt worden over het 

feit dat ze altijd goed uitgebakken zijn. Bovendien is het aanbevolen dat er gezorgd worden voor 

een goede begeleiding van nieuwe mensen die de eerste keer aan de wafelbak deelnemen. 
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2. Bus zeeklassen okt 2022 

Juf Femke van het 4de leerjaar vraagt of het nog steeds kan voor de ouderraad om de kosten voor 

de bus van de zeeklassen dragen. Deze vraag geldt ook voor de bus voor de avonturenklassen van 

het 5de & 6de in Mei 2021. 

Het huidig saldo op de rekening bedraagt 4.172€. Het noodzakelijke budget voor de bussen 

bedraagt ongeveer 3000€.  De ouderraad engageert zich om voor dit kalenderjaar deze kosten te 

dragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERSLAG DECRETALE OUDERRAAD  

Locatie: Online via Teams 

Datum: 11/01/2022 

Tijd: 

 

 

Aansluitend op feitelijke OR 

 

 

 

 

 

Aanwezig: 

 

 

 

 

Joeri Van den Driesche / Karen Mariën / Elsie Raes / Lot Evenepoel / 

Frederick Van Asbroeck / Anneleen Bettens / Vera De Troyer / juf 

Stephanie / juf Lotte 

 

Verontschuldigd: 

 

Daphne Corthals 
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1. Delocalisatie bovenbouw 

De nieuwe locatie werd goed opgestart en de verhuis is heel goed verlopen. Joeri volgt met zijn 

team het verloop van nabij op. Ook de warme maaltijden zijn opgestart. De shuttlebussen (7 min 

gemiddelde reistijd) gaan heel vlot en alles wordt geapprecieerd door de leerlingen. 

Om de transporttijd te compenseren werden de pauzes 5 min ingekort en de middagspeeltijd 10 

min ingekort.  Zo voldoen de nieuwe schooluren aan de wettelijke vereisten.  

Tijdens de kleuterkriebeldag zullen de kleuters de kans krijgen om op bezoek te gaan in de nieuwe 

gebouwen. 

De positieve feedback werd gedeeld: dat het voelt als een echt gebouw ipv container units en dat 

de kinderen voelen dat ze meer speelruimte hebben door de opsplitsing. 

 

2. Engagement Karen 

Karen is tijdelijk lid van het schoolteam op halftijdse basis wat eventueel een risico op 

belangenvermenging met zich meebrengt. Tijdens het overleg kan juf Lotte echter het goede 

nieuws brengen dat er vervanging gevonden werd waardoor Karen haar opdracht zal beëindigen.  

Het risico op belangenvermenging valt dan ook weg. 
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3. Levensbeschouwelijke vakken 

Door Vera werd er gevraagd of er een leerkracht zedenleer is. Dit is effectief zo al krijgen alle 

leerlingen momenteel zelfstandig werk opdat het mengen van groepen maximaal vermeden moet 

worden gezien de Corona pandemie. Het is wel zo dat er momenteel geen leerkracht Islamitische 

godsdienst is voor het 2de en 3de leerjaar. 

 

4. Studie 

Er werd aangehaald dat de studie momenteel terug actief is. Communicatie hierover naar alle 

ouders zal door juf Lotte opgevolgd worden. 

 

5. Carnaval 7/3 

De activiteiten voor de leerlingen met betrekking tot Carnaval zullen eerst verder worden 

besproken door de leerkrachten. De aanvraag bij de dienst evenementen om eventueel een stoet 

te organiseren zou reeds gebeurd zijn door Juf Evelien. 

Anneleen geeft aan dat mocht de dag verlof van dinsdag naar maandag verschuiven, dit best zo 

snel mogelijk gecommuniceerd wordt naar ouders omwille van opvang en verlofplanning. Bij 

voorkeur adviseren we om hierin niet te schuiven zodanig dat er geen wijzigingen in ouders hun 

planning noodzakelijk is. 

 


