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Verslag Vergadering Ouderraad 8 maart 2020

Aanwezig:
Ilse Van Rompaey, Kurt Demets, Maarten Zandbergen, Annelies Maes, Mevr. Greet, 
Dimitri Vanlessen, Jeroen Godts, Sofie Malt, Bram Wouters, Juf Inge

Verontschuldigd: Veerle Audenaert, Mark Vanhamme, David Herson

1. Verslag vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd en mag gepubliceerd 
worden.

2. Mozaiekkwis - Nieuwe maatregelen ivm Corona-virus

Er is een opgelgde richtlijn voor de school (van kracht zeker t.e.m. 31 maart) 
om te focussen op kerntaken.
Hierdoor zullen we de Mozaiekkwis moeten uitstellen. We stellen deze uit 
naar vrijdag 25 september 2020.

Actie: Veerle contacteert de ingeschreven ploegen om het uitstel te 
communiceren en bevestiging te vragen voor aanwezigheid op 25 sep. We 
sturen deze communicatie ook via Gimme (brief te bezorgen aan Mevr. Greet)
Actie: Kurt annuleert de bestelling bij de brouwer
Actie: Handelaars die sponseren contacteren en nakijken of er geen bonnen 
met vervaldatum zijn

3. Sport op school

De sportleraars hebben laten weten dat er beperkte middelen beschikbaar 
zijn om sport op school te beoefenen. Vervoer naar de sporthal is erg duur 
(€190/dag vervoer) waardoor deze verplaatsingen eerder beperkt zijn.
Er is een voorstel om een sportactiviteit te organiseren om materiaal voor 
sport op school te sponseren. Hierbij de vraag of dit mogelijk te combineren is 
met het schoolfeest (vb voormiddag sportactiviteit en namiddag schoolfeest). 
Het thema van het schoolfeest dit jaar is ‘Olympische spelen’.
Het lijkt praktisch echter moeilijk om dit te combineren met het schoolfeest 
omdat de namiddag al volledige gevuld is en nog een activiteit in the 
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voormiddag organiseren te veel zou zijn. Voorstel is om deze activiteit (vb 
‘color run’) volgend jaar als familie-activiteit te organiseren.

4. Schooltuin

De pastorie staat momenteel leeg (dokters zijn verhuisd) en deze zal ingevuld 
worden door een kinderkribbe. Hierdoor zal de schooltuin moeten 
verplaatsen, maar de nieuwe voorgestelde ruime in de pastorietuin is niet 
optimaal (te beperkt).
Het schoolbestuur is op zoek naar een nieuwe oplossing dichter bij de school.
De ouderraad is bereid om mee te denken/helpen indien er een locatie 
beschikbaar is en steun nodig is.

5. Samenstelling ouderraad

Maarten heeft zich kandidaat gesteld als penningmeester.
Voorlopig is er geen kandidaat voor de rol als voorzit(s)ter. Sofie heeft 
interesse en zal met Ilse eens verder afspreken om deze rol te verduidelijken.
Indien er nog kandidaten interesse hebben: Ilse contacteren.

6. Volgende bijeenkomsten

- 27 maart: De enige ‘echte’ GROTE MozaïeKwis -> uitgesteld
- 28 april: Ouderraad
- 16 mei: Schoolfeest 
- Ter info: Eerste communie is op 21 mei (Hemelvaartdag)
- 23 juni: om 19u Schoolraad (enkel voor de leden van de Schoolraad), gevolgd 

door een Ouderraad 
- 27 juni: Klusjesdag op school 
- 25 september: Nieuwe datum Mozaiekkwis
- Datum te bepalen: Kinderactiviteit: ‘Sport op school’ (vb Color Run)


