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Verslag Vergadering Ouderraad 23 Februari 2021
Aanwezig:
Ilse Van Rompaey, Maarten Zandbergen, Annelies Maes, Sofie Malt, Veerle
Audenaert, Dimitri Vanlessen, Jeroen Godts, Nele Somers
School: mevr. Greet (directie)
Verontschuldigd: Mark Vanhamme, David Herson, Bram Wouters

1. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen op het verslag van vorige vergadering, dit mag gepubliceerd
worden.

2. Welkom Nele!

3. Ideeën voor activiteiten ipv het Schoolfeest
De school bekijkt het idee van een wandelzoektocht.
Wij organiseren een take-away activiteit:
- Een barbecue pakket!
Timing: weekend van 29 mei
Actie: Sofie neemt contact op met Veerle/Guy voor een voorstel van barbecuepakketten.
Actie: Iedereen brengt een idee voor wijn/bier/andere dranken naar de volgende
vergadering zodat we kunnen beslissen wat we aanbieden.

4. Verkeersmannetjes
De school heeft veel positieve reacties gekregen over de verkeersmannetjes. Spijtig
dat de verf niet weerbestendig is. We houden de mannetjes in het oog en ‘verfrissen’
de mannetjes die een onderhoudsbeurt nodig hebben. Dank aan Veerle die al een
mannetje aan het opfrissen is.
De school start binnenkort met de ‘beloofd’ actie ivm verkeersveiligheid.

De Mozaïek
Vrije Basisschool Roosbeek
Lubbeeksestraat 42
3370 Boutersem - Roosbeek
Tel-fax: 016 / 73 50 91
info@vbroosbeek.be
www.vbroosbeek.be

Samenvatting van vergadering ivm veiligheid rond de school met een
vertegenwoordiger van de dienst mobiliteit van de gemeente (Mark Hanssens):
Verbeteringen aan de Leuvensesteenweg staan op de radar, maar dit kan nog enige
jaren duren. Een verkeerskussen in de schoolomgeving wordt verder bekeken en
voorgelegd. Mevr. Greet volgt nog verder op met volgende ideeën:
- Fietsparking aan de schoolingang
- Uitbreiding zone 30 rond de school
Deze voorstellen zullen door het gemeentebestuur geëvalueerd worden.

5. Rekening ouderraad
Op dit moment lijkt er niet meteen een betere optie beschikbaar te zijn die een stuk
goedkoper zou zijn dat de prijs van Argenta (€3,95/maand). Maarten bekijkt de optie
van Keytrade bank verder of dit een gratis rekening zou kunnen zijn.

6. Schooluitstappen
Sinds kort is het terug toegelaten voor de school om uitstappen met de klasbubbel te
organiseren. De school bekijkt verder of er mogelijkheden zijn voor klasuitstappen,
dit is echter een uitdaging aangezien die de prijzen van busvervoer omhoog drijft. De
ouderraad staat open om busvervoer voor de kinderen te sponseren.

