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VERGADERING OR GVBS Zoutleeuw 
 

Dinsdag 10-08-2021 

 

VERSLAG 
 

 

 

Aanwezig:  

Sandra, Clara, Tina, Nancy, Liesbet, Cindy, Carmen, Kristien 

Verontschuldigd:  

Laetitia 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Cf. Document “2021_06_03_Verslag OR vergadering_juni” 

Geen opmerkingen of vragen.  

 

2. Nieuwe leden 

 

We verwelkomen 2 nieuwe leden. Carmen Vandereyt en Kristien Smolders komen ons team 

versterken.  

Toetreden tot de Ouderraad kan steeds en op elk moment. Spreek gerust een van onze leden aan, 

stuur een mailtje of kom een vergadering bijwonen.  

 

3. Schoolraad 

 

Tijdens de online vergadering van 18 juni 2021 werden volgende items besproken: 

 

- Aanpassingen 

- Lestijdenpakket 

- Capaciteitsbepaling 

- LO 

- Vrije dagen en pedagogische studiedagen 

- Nascholingsplan 

- Infrastuctuur 

- Tevredenheidsenquete 

Het volledige verslag is terug te vinden op de website van de school, onder het balkje Onze 

school. 
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4. Evaluatie activiteiten 2020 - 2021 

 

- Ijsjes 29.06.2021: Het ijs werd geleverd door de Ijshut. Het ijsscheppen verliep minder vlot dan 

andere jaren. Omwille van Corona werd er een plan opgesteld zodat de klassen in hun eigen bubbel 

een ijsje konden afhalen. De volgende klas kon hun ijsje halen wanneer de vorige klas terug naar 

de klas was. Voordeel hier van was dat er niet ineens een hele school kinderen stond aan te 

schuiven. Nadeel: het was die dag erg warm waardoor het ijs snel smolt. Doordat het soms wat 

langer duurde vooraleer een volgende klas kon aanschuiven, was het ijs op het einde al vrij 

vloeibaar. Er was geen voorziening om het ijs koel te kunnen houden.  

Naar volgend schooljaar afhankelijk van Corona en de weersomstandigheden eventueel opteren 

om het ijs in twee shiften te laten leveren of een koeling te voorzien. Het verdelen van ijs per 

klas bubbel behouden maar dan de klassen laten aansluiten op elkaar.  

Prijs vragen bij het Bolleke. Kijken of het misschien haalbaar is om per klas tot daar de stappen 

of misschien zijn ze er op voorzien om het ijs te komen scheppen op school.  

5. Data vergaderingen schooljaar 2021-2022 

 

- Woensdag 25/08/2021: de vergadering zal doorgaan in Café Os Geluk 

- Woensdag 22/09/2021: valt weg, deze datum ligt te kort bij de activiteit 

‘Gezinswandeling op 26 september’. Dan is het heel kort dag om nog dingen uit te werken, 

bespreken, regelen voor deze activiteit. Dit zal tijdens de vergadering van 25/08 

besproken worden. 

- Woensdag 17/11/2021 

- Woensdag 26/01/2022 

- Woensdag 16/03/2022: vastleggen activiteiten schooljaar 2022 – 2023 + data 

vergaderingen OR 

- Woensdag 25/05/2022 

6. Activiteiten schooljaar 2021 - 2022 

- 1 september 2021 (koffiemoment ’s ochtends): Sandra heeft contact opgenomen met de 

Stad Zoutleeuw. Voorlopig mag deze activiteit niet doorgaan. Voor deze activiteit moeten 

we de horecaregels volgen, maar dit is niet haalbaar om uit te voeren. 

- 3 fruitdagen: donderdagen 30/09/2021, 10/03/2022 en 23/06/2022. De fruitboxen per 

klas kunnen op woensdagnamiddag klaargezet worden in de eetzaal. Op die dag is de 

poetsvrouw tot 15.00u aanwezig waardoor we het schooldomein kunnen betreden.  

- Gezinswandeling: zondag 26/09/2021: bewegwijzerde wandeling van ongeveer 3à4 km 

doorheen Zoutleeuw. In principe kan de wandeling op zich doorgaan, deelnemers wandelen 

per bubbel. We willen ook graag op de speelplaats drank – en eetstandjes voorzien waar 

deelnemers na de wandeling iets kunnen drinken of eten. Op 20/08/2021 is er een nieuw 

overlegcomité gepland. Na deze datum weten we of dit mag. Indien dit niet mag, zullen we 

een alternatief voorzien in de vorm van meeneem/afhaal. Het is dus nog even afwachten 

tot 20/08/2021. Nadien zal alles duidelijk gecommuniceerd worden naar iedereen.  

- Kerstmarkt/kerstdrink: 17/12/2021: dit is in combinatie met het grootouderfeest van de 

kleuterschool. In de namiddag alsook ’s avonds 15.00 – 21.00 uur, iedereen wordt 
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uitgenodigd om iets te komen drinken/eten tijdens de kerstmarkt/kerstdrink. Er zal een 

drankstand en pannenkoeken/hamburgers zijn. 

- Eetfestijn = Pastafestijn in de vorm van afhaal: vrijdag 11 maart 2022 na schooltijd. De 

verdere uitwerking van deze activiteit zal tijdens een volgende vergadering besproken 

worden.  

- Verkoop wafels: 29/04/2022 

- Eindejaaractiviteit: fuif/ijsjes/kinderboerderij: 27.06.2022  

- Ouderbar: tijdens gezamenlijke oudercontacten (voor de ganse school) zal de ouderraad 

een standje voorzien, de ouderbar. Ouders kunnen voor – of na het oudercontact van hun 

kind(eren) hier iets komen drinken. Aangezien de oudercontacten zowel op school als 

online doorgaan, zal dit bij de uitnodiging hiervan nog eens vermeld worden.  

Deze activiteiten staan ingepland en zijn ook terug te vinden in de infobrochure(s) van de school. 

We hopen dat alle activiteiten kunnen doorgaan. Toch zijn er ook wat bekommernissen n.a.v. de 

geplande werken op school: 

- De gezinswandeling: hoe gaan we de school kunnen betreden? 

- De kinderboerderij: deze mevrouw heeft een harde ondergrond nodig zodat de mobiele 

boerderij stabiel kan staan, maar ze heeft ook gras nodig voor de diertjes,  

- … 

 

7. Sponors 

Onze huidige sponsors worden opnieuw aangeschreven met de vraag of ze dit schooljaar onze 

ouderraad/school terug willen sponsoren. We hebben gekozen om enkel een jaarsponsoring aan 

te bieden, deze bedraagt 120€. Tijdens onze activiteiten zullen deze sponsors dan vermeld 

staan op bv placemats, … . Indien je als sponsor tijdens een activiteit graag reclame wil maken 

adhv bv een banner met je gegevens erop, dan kan dit maar je dient dit wel zelf te voorzien.  

 

8. Cadeautjes/attenties 

Bij verschillende gelegenheden werd er vanuit het oudercomité een cadeautje gegeven.  

We doen dit al jaren. Voor ons, als ouderraad, is dit een vorm van beleefdheid en respect naar de 

betrokken persoon/personen. Daarom hebben we dus samen beslist dat we dit graag willen 

behouden en verder blijven doen. Zo niet, dan zal de ouderraad ook niets meer voorzien op de dag 

van de leerkracht en dag van de directie. Ook hier is deze attentie een vorm van beleefdheid en 

respect naar de leerkrachten en de directie. 

 

We voorzien volgende attenties: 

 

- Geboorte: 

o Leerkracht/directie/lid OR wordt vader/moeder: cadeau twv 25 euro 

o Leerkracht/directie/lid OR wordt grootvader/grootmoeder: kaartje 

- Huwelijk: 

o Leerkracht/directie/lid OR trouwt: cadeau twv 25 euro 

o Kind van leerkracht/directie/lid OR trouwt: kaartje 

- Pensioen: 

o Leerkracht/directie/lid OR gaat op pensioen: cadeau twv 25 euro 
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- Langdurig ziekte: 

o Leerkracht/directie/lid OR is langdurig ziek: kaartje 

- Overlijden: 

o Leerkracht/directie/lid OR overlijdt: krans twv 25 euro 

o Familielid van leerkracht/directie/lid OR overlijdt: kaartje 

o Gezinslid (vader/moeder/broer/zus) van leerling overlijdt: kaartje 

- Vertrek uit Ouderraad: 

o Uittredend lid met een lidmaatschap van minimum 2 jaar: cadeau twv 25 euro 

 

9. Varia 

Ronde van de tafel 

Volgende vergadering: de volgende vergadering gaat door op woensdag 25 augustus 2021 in Café 

Os Geluk op de  Ossenwegstraat 111, 3440 Zoutleeuw om 19.30u.  

  


