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VERGADERING OR GVBS Zoutleeuw 
 

Woensdag 25-05-2022 

 

VERSLAG 
 

 

 

Aanwezig: Sandra, Tina, Jennifer, Cindy, Carmen, Graziella, Nancy, Annemieke  

Verontschuldigd: Clara, Liesbeth, Kristien 

Afwezig: Laetitia 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Cf. Document “2022_04_20 Verslag OR vergadering_maart” 

Geen opmerkingen. 

2. Inbreng directie: 

 

➔ De werken van de Middenschool liggen voorlopig stil o.w.v. archeologisch 

onderzoek. Het elektriciteitsnetwerk moet vervangen worden. Er werd een 

grote fout ontdekt waardoor grote pannes kunnen ontstaan. 

➔ Het afdak van de lagere school wordt weldra hersteld 

➔ Voor de speelplaats van de kleuterschool worden er schaduwzeilen voorzien 

en er komt ook schaduwrijke beplanting. Dit wordt in oktober voorzien. 

➔ De verfraaiing van de speelplaats staat op het programma, hieraan hangt 

een groot kostenplaatje vast, daarom wil de school graag rekenen op de 

inbreng van de ouderraad. 

➔ Het materiaal van de ouderraad kan op school gestockeerd worden. De 

leeshoek werd recent verplaatst waardoor er ruimte vrij is om kasten aan 

te kopen om het materiaal in op te bergen.  
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3. Voorbije activiteiten: 

• Wafelverkoop 29/04/2022: goed verlopen, we hebben 9 extra dozen 

verkocht     . Voor herhaling vatbaar.  

o Naar volgend schooljaar toe: goed laten aanduiden afhalen of 

meenemen. Afhalen is ook effectief op het einde van de schooldag 

bij de ouderraad. Het is niet de bedoeling dat leerkrachten tijdens 

de dag op eigen houtje de wafels naar de klas verhuizen. 

o Eventueel zakken voorzien: we kunnen eens navragen bij Jos van de 

Delhaize of ze eventueel zakken op overschot hebben (de zakken 

veranderen regelmatig van design). 

 

4. Activiteiten die tijdens de laatste schoolmaand nog doorgaan: 

• Fruitdag: 23/06/2022: Kim zal deze keer voor het fruit zorgen: bestellen, 

halen, … . Op 22 juni gaan Kim en Cindy het fruit klaarzetten.  

• Proclamatie:  

o 17:00 u: vanuit school wordt er gevraagd wie er kan komen helpen 

klaarzetten: Carmen, Kim, Jennifer, Tina, Sandra en Kristien 

o 18.00 u: kleuters 

o 19.00 u: lagere school 

▪ Carmen, Kim, Jennifer en Kristien kunnen  aanwezig zijn en 

helpen zowel bij de kleuters als bij de lagere school; Sandra 

en Tina kunnen bij de kleuters helpen, Graziella kan vanaf 

19.00 uur komen helpen. 

• 27/6/2022:  

o beleefdag: de ouderraad gaat die dag meehelpen bij het bemannen 

van een stand en om de activiteit te begeleiden. Kim en Graziella 

kunnen ’s morgens al komen helpen, Sandra vanaf 13.00 uur en Cindy 

vanaf 14.00 uur.  

o Ouderbar: ’s avonds is er oudercontact op school en zal de ouderraad 

met een ouderbar op de speelplaats staan. Ouders kunnen voor of na 

het oudercontact iets komen drinken en/of eten (er worden 

hamburgers en chips aangeboden).  

• Ijsjes: 28/06/2022: verloop: 

o 13/6: leerkrachten krijgen een lijst om daar de keuze, voor het ijs 

van hun leerlingen, op in te vullen.  

o 20/6: de lijsten worden aan het Bolleke bezorgd. 

o 28/6: de leerlingen van LS 1 (10.15u) en LS 2 (10.45u), gaan met de 

klasleerkracht in de voormiddag naar het Bolleke om van hun ijsje te 

genieten.  
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De leerlingen van LS 3 (13.30u), LS 4 (14.00u), LS 5 (14.30u) en LS 

6 (15.00u) gaan in de namiddag, met hun klasleerkracht, naar het 

Bolleke.  

o Voor de kleuters worden er rainbow waterijsjes voorzien. Carmen 

gaat deze halen en bezorgen aan de kleuterjuffen.  

• 30/06/2022: Rode loper einde schoooljaar: ouders komen om 11.30u naar 

school: dit werd reeds meegedeeld via Gimme. Elke leerling van het 6de 

leerjaar neemt een kleuter van de 3de kleuterklas bij de hand om samen 

over ‘de rode loper’ te lopen. Om die dag feestelijk af te sluiten, zal de 

ouderraad de aanwezige ouders een drankje aanbieden. Sandra, Cindy, Kim, 

Jennifer en Graziella kunnen dan komen helpen.  

 

5. Schoolraad 

De oudercontacten van juni 2022 worden over 2 dagen verspreid. Op maandag is 

er mogelijkheid om fysiek op oudercontact te gaan, op dinsdag online. 

De ouderraad zal dus op maandag 27 juni aanwezig zijn met een ouderbar. 

De ouderbar voor 16/12/2022 valt samen met het grootouderfeest er zal wellicht 

veel volk aanwezig zijn.  

 

6. Feestelijkheden:  

Op 21/05/2022 is Juf Katrien gehuwd; op 18/06/2022 zal Meester Koen 

trouwen. De ouderraad zal voor beide koppels een cadeau voorzien. Dit zal 

afgegeven worden na het oudercontact. 

 

7. Samenstelling nieuw bestuur schooljaar 2022 - 2023 

 

Datum van de startvergadering is 24 augustus 2022 om 19.00 uur. De 

vergadering zal doorgaan bij Carmen thuis. Tijdens deze vergadering zal het 

nieuwe bestuur gekozen worden.  

 

8. Etentje einde schooljaar 

Dit gaat door op 17 juni 2022 in restaurant Droneport te Brustem. De 

reservatie is ondertussen gedaan, we worden er om 19.00 u verwacht. 
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9. Varia 

Ronde van de tafel: 

Cultuurraad: wie wil dit op zich nemen, om naar de vergaderingen te gaan (denk 

er eens over na tegen onze startvergadering). 

 

Tot dan! 

 


