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VERGADERING OR GVBS Zoutleeuw 
 

Woensdag 28-09-2022 

 

Verslag  
 

 

 

Aanwezig:  

Kim, Liesbet, Carmen, Kristien, Jennifer, Cindy, Kelly, Valerie, Tim, Nancy 

Verontschuldigd:  

Clara, Graziella, Evy,  

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Cf. Document “2022_08_24_Verslag OR vergadering_augustus”.  

Vragen/opmerkingen?  

 

2. Nieuwe leden 

We mogen 3 nieuwe leden verwelkomen: 

- Evy Reviers 

- Kelly Jacquemin 

- Valérie De Braekeleer 

Welkom in de ouderraad! 

3. Data vergaderingen schooljaar 2022 – 2023 

Tijdens de vergadering zelf zal er een nieuwe datum voor de volgende vergadering 

gekozen worden. 

4. Voorbije activiteiten: opmerkingen 

- 1 september 2022: koffiemoment: opmerkingen: geen; alles goed verlopen, het 

was best gezellig.  
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5. Activiteiten schooljaar 2022 – 2023:  

 

✓ 3 fruitdagen:  

o Donderdag 29/09/2022 

o Donderdag ? voorzien we hier nog een extra fruitdag? 

o Donderdag 09/03/2023 

o Donderdag 18/05/2023 

✓ Dag van de leerkracht: 05/10/2022: te  bespreken tijdens vergadering in september 

✓ Wafelverkoop: 07/10/2022 

✓ 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€ 

✓ Volgende activiteiten worden besproken tijdens de vergaderingen in de loop van het 

schooljaar: 

o Ouderbar samen met het grootouderfeest: 16/12/2022 → pannenkoekenbar → 

ouderraad → voorstel om tot na schooltijd +/- 16.00 uur aan te bieden; de school 

voorziet koffie. To do: na vragen aan kleuterjuffen wat het concept is, is er 

verdere hulp van de ouderraad nodig, … . Wie kan helpen, … . → te bespreken 

tijdens volgende vergadering  

o Dag van de directeur: 31/01/2023 

o Afhaal pizza/pasta: 10/03/2023 → voorstel om een pasta avond of kippenfestijn 

op school te organiseren → nog te bespreken. 

o Gezinswandeling: 23/04/2023 

o Schoolfeest: 04/06/2023 

o Ouderbar samen met oudercontact: 26/06/2023 

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

 

6. Sponsors 

Er kwam van 4 sponsors reacties.  

 

7.  Varia  

Ronde van de tafel: 

Volgende vergadering 16/11/2022 19.30u @ de Passant 

 

 

 

 

 

 


