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VERGADERING OR GVBS Zoutleeuw 
 

Woensdag 16-11-2022 

 

VERSLAG 
 

Aanwezig: Kim, Liesbet, Carmen, Clara, Kristien, Graziella, Kelly, Tim, Nancy 

Verontschuldigd: Cindy, Jennifer, Valérie, Evy 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Cf. Document “2022_11_16_Verslag OR vergadering_november”.  

Vragen/opmerkingen?  

Mogen de verslagen op Gimme? De verslagen zullen ook op Gimme geplaatst worden. 

 

2. Inbreng directie 

- Vergroening van de speelplaats: een project dat over 3 jaren gespreid zal zijn. De 

leerlingen ontwerpen hun ‘droomspeelplaats’. Ook ouders en ouderraad mogen mee 

ideeën bedenken. Hiervoor zal er een denktank georganiseerd worden waarin 

ideeën aangebracht kunnen worden. Deze denktank zal doorgaan op 16/01/2023 

om 19.00uur. De opbrengsten van activiteiten zullen gebruikt worden om de 

speelplaats ‘aan te pakken’: 

o Achter de school → een educatieve zonde 

o Op het grasveld → een klim of speelzone 

o Ook de betonnen speelplaats zal aangepakt worden 

- Grootouderfeest 16/12/2022: wat voorziet/doet ouderraad → zie punt 4 

activiteiten die nog plaatsvinden. 

- Bijdrage schoolreis en Sint? → de ouderraad zal zoals de voorbije jaren 5€ per 

leerling voorzien voor de schoolreis, voor Sint mogen de leerkrachten een aankoop 

van 50€ doen  

3. Voorbije activiteiten: feedback 

- Fruitdag: 29/09/2022: in orde. Er is een voorstel om eventueel een oproep te 

doen voor schilmama’s, schiloma’s, … die vooraf het fruit kunnen 

schillen/verdelen, ... --> navragen of leerkrachten dit graag willen. 

- Wafelverkoop: 07/10/2022: goed verlopen 

- Dag van de leerkracht: leuke reacties: er waren voldoende koffiekoeken 

voorzien, de zelfgemaakte confituur werd gesmaakt, het was heel leuk, gezellig 

en tof. 
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4. Activiteiten schooljaar 2022 – 2023:  

 
✓ 3 fruitdagen:  

o Donderdag 29/09/2022 

o Donderdag 12/01/2023 (extra fruitdag) → er zal via Gimme gevraagd worden of 

er die dag ouders/oma’s, … willen komen helpen schillen/verdelen. Aan de 

leerlingen wordt gevraagd een potje en een vork/lepel mee te brengen. 

o Donderdag 09/03/2023 

o Donderdag 18/05/2023 

✓ Dag van de leerkracht: 05/10/2022: ok 

✓ Wafelverkoop: 07/10/2022: ok 

✓ Afhaal Vlaamse avond: 18/11/2022: vergadering september → op vraag van de school en 

na overleg werd er besloten om deze activiteit te annuleren.  

✓ Sint: de ouderraad voorziet 50€ per klas; de juf maakt nadien een foto zodat we dit op 

facebook kunnen posten. 

✓ Schoolreis: de ouderraad sponsort elke leerling 5€ 

✓ Grootouderfeest 16/12/2022: ouderraad organiseert een pannenkoekenverkoop, deze 

zal doorlopen tot na schooltijd, tot ongeveer 16.00u → op de brief vermelden dat er na 

schooltijd pannenkoeken te verkrijgen zijn aan een kleine prijs: 1.50€/pannenkoek. De 

pannenkoeken worden ter plaatste gebakken. De ouderraad voorziet ook fruitsap en 

water aan 0.50€/beker. 

o Dag van de directeur: 31/01/2023 → te bespreken tijdens volgende vergadering 

o Eetfestijn: er is besloten om op 25/03/2023 een kippenfestijn te organiseren 

op school. → verdere organisatie zal besproken worden tijdens de volgende 

vergadering 

o Schoolfeest: 04/06/2022: dit zal voor de eerste keer zonder de samenwerking 

met de middenschool doorgaan: de juiste invulling qua eet en drankstanden; 

spelletjes, …  moet nog besproken worden; de ouderraad neemt alvast de 

bediening van de dranktoop op zich.  

✓ Volgende activiteiten worden tijdens de volgende vergaderingen besproken. 

o Gezinswandeling: 23/04/2023 

o Ouderbar samen met oudercontact: 26/06/2023 

o Ijsjes en rode lopermoment: 30/06/2023 (= wel een halve schooldag!) 

 

5. Sponsors 

Stand van zaken ivm sponsors:  

- Tache de Beauté 

- Intercoiffure interbeauté 

- Balou kids 

- Het Bolleke 

- Het friethuisje Eddy 

- Nelis Construct 

Carmen gaat langsgaan bij Car Service Yves, Kelly vraagt nog even na bij De Passant. 
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6.  Varia  

Ronde van de tafel. 

 

Ideetjes voor verkoop. 

 

Volgende vergadering woensdag 11/01/2023 19.30u @de Passant 

 

 

 

 

 

 

 

  


