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VERGADERING OR GVBS Zoutleeuw 
 

Woensdag 20-04-2022 

 

VERSLAG 
 

 

 

Aanwezig: Clara, Kristien, Jennifer, Liesbeth, Carmen, Graziella, Nancy, 

Annemieke (online) 

Verontschuldigd: Sandra, Tina, Kim, Cindy 

Afwezig: Laetitia 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Cf. Document “2022_16_03 Verslag OR vergadering_maart” 

Geen opmerkingen. 

2. Inbreng directie: 

Annemieke neemt om 20.00 uur online deel aan de vergadering. We overlopen 

samen de activiteiten die dit schooljaar nog doorgaan als ook de data van de 

activiteiten van volgend schooljaar. In de volgende 2 punten volgt de nodige 

informatie hierover.  

3. Activiteiten die dit schooljaar nog doorgaan: 

• Wafelverkoop 29/04/2022: we hebben 450 bestellingen binnengekregen, 

waarvoor dank!  

o Levering: voorzien op donderdag 28/04/2022 vanaf 16.30 uur.  

o Klaarzetten bestellingen: na levering. Wie kan komen helpen 

klaarzetten: Kim, Cindy, Nancy, Kristien. 

o Afhaal vrijdag 15.00u: wie kan helpen: Jennifer, Kristien, Graziella, 

Clara en Nancy (vanaf 16.00u).  

• Schoolfeest: gaat niet door. Er zal zoals vorig schooljaar een filmpje 

gemaakt worden van de dansjes. Ook zal er terug een partybox aangeboden 

worden vanuit de school. 
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• Fruitdag: 23/06/2022: welk fruit aanbieden en wie deze organisatie op 

zich neemt, bespreken we tijdens de volgende vergadering. De blauwe 

dozen waarin vorige keer de appelen geleverd werden, staan nog op school. 

Wat moet hiermee gebeuren. We vragen dit na aan Laetitia. Zij liet 

ondertussen weten dat ze de dozen komt ophalen.  

• Ijsjes: was voorzien op 28/06/2022 in de namiddag. O.w.v. een voorstelling 

voor KS3-4-5 + LS1 – LS2 in de namiddag zullen LS1 en LS2 in de 

voormiddag naar het Bolleke gaan voor hun ijsje, in de namiddag gaan de 

leerlingen van LS 3, LS4, LS5 en LS6 naar het Bolleke gaan. Voor de 

kleuters voorzien ijsjes die ze op school kunnen eten, er is onvoldoende 

begeleiding om met de kls naar het Bolleke te gaan. De ijsjes zullen op 

maandag door iemand van de ouderraad naar de school gebracht worden. 

Juffen kunnen dan zelf beslissen of ze de ijsjes die dag uitdelen of in de 

diepvries (indien daar plaats in is) steken tot de volgende dag.  

o Praktische organisatie:  

▪ LS 1 en LS 2 gaan in de voormiddag 

▪ LS 3, LS4, LS5 en LS6 gaan in de namiddag, om de beurt 

▪ De leerkrachten noteren op voorhand wie welk ijs gaat eten, 

deze lijst kan via de ouderraad aan het Bolleke afgegeven 

worden. De lijst is voor het Bolleke dan ook een richtlijn zodat 

ze ongeveer weten wat ze moeten voorzien.  

▪ Voor leerlingen met een lactose-intolerantie zal er een 

waterijsje voorzien worden.  

• Einde schooljaar activiteit: 27/06/2022: het feestcomité heeft voor die 

dag een beleefdag georganiseerd.  

o Springkasteel voor kls (georganiseerd door de ouderraad): o.w.v. de 

activiteiten voorzien tijdens de beleefdag kan dit niet doorgaan. 

Cindy laat de betrokken personen weten dat dit geannuleerd mag 

worden.  

o Fuif lagere school: gaat niet door. O.w.v. de coronamaatregelen was 

het niet zeker of deze kon doorgaan. Aangezien we niet zeker zijn 

dat we kunnen gebruikmaken van de turnzaal, vinden we dit als 

ouderraad organisatorisch moeilijk haalbaar om te laten doorgaan. 

We kunnen de speelplaats wel afsluiten maar het is die dag ook 

oudercontact. Ouders moeten over de speelplaats en dan is het voor 

ons minder overzichtelijk om in de gaten te houden wie er op fuif 

aanwezig is. De ouderraad zal aanwezig zijn met een ouderbar waar 

je voor en na het oudercontact terecht kan voor een drankje en een 

babbeltje.  
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• Rode loper einde schoooljaar: 30/06/2022: is in orde. Via Gimme maar ook 

via de nieuwsbrieven zullen de ouders op de hoogte gebracht worden hoe 

die dag zal verlopen.  

 

4. Planning activiteiten schooljaar 2022 - 2023 

- Donderdag 1 september 2022: eerste schooldag: ’s ochtends koffie aangeboden   

  door de ouderraad 

- ouderbar: enkel bij kerst (samen met grootouderfeest = 16/12/2022) en op het  

  einde van het schooljaar 

- wafelverkoop: 23 september 2022: brieven gaan op maandag 5/09/2022 mee  

  met de leerlingen 

- Dag van de leerkracht: woensdag 5 oktober 2022 

- afhaal Vlaamse avond: 18/11/2022: op 25/10/2022 wordt de brief op Gimme  

  gepost 

- grootouderfeest / kerstdrink: 16/12/2022: brief gaat op 14/11/2022 mee +  

  wordt gepost op Gimme 

- Dag van de directeur: 31 januari 2023 

- afhaal pizza/pasta: 10 maart 2023 brief mee op 03/02/2023 

- gezinswandeling: 23 april 2023: brief gaat op 23/03/2023 mee met het rapport  

- schoolfeest: 03/ of 04 juni 2023. Hier zal onze hulp voor gevraagd worden 

- einde schooljaar: 

- ijsjes + rode loper: 30/06/2023  

- 3 fruitdagen:  

• Donderdag 29 september 2022 

• Donderdag 09/03/2023 

• Donderdag 18/05/2023 

 

5. Rekeningstand 

We hadden als ouderraad gevraagd om na elke activiteit een overzicht van de 

rekening te ontvangen. De boekhouding liet weten dat dit voor hen niet haalbaar 

is. Er zijn 10 scholen binnen KORZO voor 1 boekhouder. Er zal zoals eerder 

afgesproken 3 keer per schooljaar een overzicht bezorgd worden.  
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6. Samenstelling nieuw bestuur schooljaar 2022 - 2023 

 

Datum van de startvergadering is nog te bepalen. We willen graag dat het nieuwe 

bestuur samengesteld is tegen de startvergadering. 

To do: tijdens de volgende vergadering datum vastleggen. 

 

7. Etentje einde schooljaar 

We willen dit graag laten doorgaan tijdens de maand juni. 

Clara zal een doodle opstellen om zo een datum te vinden waarop iedereen kan. 

 

8. Materiaal ouderraad 

In de loop der jaren heeft de ouderraad ook geïnvesteerd in de aankoop van 

materialen die elk schooljaar opnieuw gebruikt kunnen worden. Deze materialen 

staan momenteel bij Cindy thuis, maar nemen veel plaats in. Op school kampen 

ze zelf met plaatsgebrek dus daar kan het materiaal niet terecht. In het 

administratief centrum zou wel nog plaats zijn. 

 

9. Varia 

Ronde van de tafel: 

• tegen volgende vergadering prijs vragen bij brouwer ivm de ouderbar 

tijdens het oudercontact op 27/06/2023 

o prijs drank (cola, limonade, water, cava + glazen) 

o spoelbak 

o frigo 

 Kristien wil dit graag op zich nemen. 

• Volgende datum vergadering: woensdag 25 mei 2022 19.30u @de Passant 

Tina wil jij dit nog een laatste keer navragen bij Willy of is dit al in orde? 

Tot dan! 


