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Verslag STATUTAIRE Vergadering Ouderraad 17 september 2018 

 

 

Aanwezig: 

 

Ouderraad: Jan Haegemans, Ilse Van Rompaey, Veerle Audenaert (verslag), 

Kurt Demets, Veerle Vandensteen, Pieter Bruyninckx 

 

School: Mevrouw Greet (Directie), juf Tine 

 

Verontschuldigd: Mark Vanhamme, Maarten Zandbergen, Sigrid Vandevelde 

 

 

1. Verslag vorige vergadering 

 

Goedgekeurd. 

 

2. Samenstelling 

 

Deborah liet weten dat ze pas later in het scholjaar zal aansluiten. 

 

3. Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement is niet aangepast en wordt nog eens overlopen, 

toegelicht en ondertekend door de aanwezigen.  

 

4. Herschikking van de mandaten 

Pieter Bruyninckx neemt het mandaat van secretaris over van Sigrid 

Vandevelde. Dit wordt unaniem goedgekeurd. 

 

5. Opvolging verkeerssituatie in de schoolomgeving 

 

De school heeft een rondvraag gedaan bij de ouders of er geïnteresseerden 

zijn om ’s ochtends gemachtigd opzichter te zijn aan de toegangspoort op 

de Valkenberg. Er wordt gevraagd of dit bij voorkeur aan de Lubbeeksestraat 

kan, omdat er aan het kruispunt Lubbeeksestraat – Oude Baan vrij hard 

gereden wordt en de herziening van de voorrangsregels - wat betreft de 
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snelheid waarmee men door de Lubbeeksestraat rijdt – geen verbetering 

oplevert.  

 

Er wordt ook geopperd dat we – aangezien de Lubbeeksestraat een 

gewestweg is – we ook klacht kunnen indienen bij de Administratie Wegen en 

Verkeer van de Vlaamse overheid zelf i.p.v. via de gemeentepolitie te gaan. 

 

6. Grootouderfeest 

Verkoop bloemetjes op vrijdag: 

- voormiddag Jan 

- namiddag Pieter, Maarten 

 

Zondagochtend 10u moet er drank in de frigo’s worden gezet: Kurt, Mark  

 

Zondagnamiddag: iedereen ter plaatse om 13u. Verdere taakverdeling ter 

plaatse. 

 

7. Varia 

 

- Traditioneel krijgen de leerlingen op het einde van het schooljaar 

frietjes met curryworst. Er wordt gevraagd of er ook een vegetarisch 

alternatief voor de curryworst mogelijk is. De directie meent van wel en 

zal het navragen. 

- In het eerste en tweede leerjaar kunnen niet alle leerlingen met de 

voeten aan de grond wanneer ze op hun stoel zitten. Er wordt 

geopperd of een voetenbankje een oplossing is en of de ouderraad 

dit kan aankopen. Eigenlijk is dit een taak van de school zelf. De 

directie neemt dit punt zelf verder op.  

- De ontwerpbrief voor de verkoop van wafels, truffels en marsepein 

moet worden opgemaakt en nagekeken. We moeten er opzetten 

waar het geld van de verkoop dit jaar naartoe zal gaan. We denken 

aan een digitaal/multitouch/schoolbord voor de kleuters.  

- In het kader van de GDPR (privacyregelgeving) moeten we als 

ouderraad toch eens nakijken of we aan de nieuwe regelgeving 

voldoen. Zo houden we best wel namen en bedragen bij van de 

bestellingen (bv. wafel- en truffelverkoop, BBQ e.d.). We spreken af om 
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ons archief te beveiligen met een paswoord voorzover dat nog niet in 

orde is, en om verouderde namenlijsten te verwijderen.  

 

8. Volgende vergadering: 23 oktober om 20u15 


