
 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering: 09/01/2023 

 

Aanwezig: Timothy, Griet, Pieter, Leen, Charlotte, Roel, Thomas 

   Juf Annelies, Juf Sophie, Veronique Amez 

 

Verontschuldigd : Joline, Elynn, Maaike 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

• Data ouderraden zijn vanaf nu online terug te vinden (schoolwebsite) 

• Speculooskoeken werden positief ontvangen 

 

 

2. Evaluatie kerstchalet 

 

• In het algemeen: beperkt succes: 

o Weinig volk rond rolschaatspiste (koude temperaturen, veel zieken, 

‘afgesloten’ van het winkel-gebeuren) 

o “Prijzen-oorlog” tussen de verschillende chalets 

o Ook onze chalet geen groot succes: 

 

 

• Lessons learned hoeveelheden 

 

• Lessons learned bezetting chalet: 

o Opstart met 2 personen: voldoende 

o Opkuis met 2 personen: idealiter 1 persoon extra 

 

• Indien volgend jaar opnieuw: veel meer reclame maken 



 

 

 

 

3. Extra verkoop voorjaar 

 

• Bosklassen-verkoop: 

de 5e en 6e klassers starten voor de krokusvakantie alvast een pannenkoeken-

verkoop op tvv hun bosklassen 

• Extra verkoop: 

Er wordt geen extra verkoop meer georganiseerd; we focussen ons op de organisatie 

van het moederdag-ontbijt 

 

 

4. Voorbereiding moederdag-ontbijt 14/5 

 

 

5. Herstellingen school 

 

• Preventie-adviseur heeft aangegeven dat een aantal klusjes moeten gebeuren op 

school: 

o speeltoestellen kleuterspeelplaats: houten balken defect, splintergevaar, 

matten liggen los 

o omheining tussen park en school moet aangepakt worden (Stad 

Waregem) 

o overkapping nodig voor kleuterfietsjes 

• Ouderraad wil deel budget sponsoren  

o afbraak tuinhuis 

o speelblokken speelplaats lager: stuk hout eruit + lat weg 

o picknick-banken speelplaats lager: latten eruit 

o … 

 

• Lanceren “klusjesdag” voor handige (groot)ouders die willen helpen: 

o via aparte mailing (school stuurt dit uit) inclusief enkele voorbeelden van 

de klusjes die moeten gebeuren 

o ouderraad kan zorgen voor hapje/drankje/frietjes/.. ter bedanking  

 

6. Infoavond stedelijk overleg ouderraden Stad Waregem 

 

• 2x/jaar  

 

• Aanwezig laatste overleg: Charlotte en Timothy 

 

• In teken van kinderarmoede 

o tips over hoe steentje bijdragen op school 



o vooral inzetten op oplossingen die niet eenmalig zijn, maar wel 

dieperliggende probleem proberen oplossen (bv solidariteitsfonds) 

 

• Gevraagd of we ons willen aansluiten bij Trooper. Dit gaan we niet doen. 

 

• We mogen gratis gebruik maken van de uitleendienst van Stad Waregem (podiums, 

volksspelen, muziekinstallaties,..).  

Lijst opvragen aan stad wat ze allemaal hebben? 

 

• Subsidieaanvraag weer indienen tegen eind februari.  

We krijgen hier nog een herinneringsmail voor. 

 

• Folders van Welzijnshuis ontvangen: babytheek (mensen die spullen over hebben 

van hun kinderen mogen dat daar afgeven, wordt gebruikt voor mensen die het 

kunnen gebruiken), infoavonden,..  

 

• Elke school heeft een brugfiguur (Caroline). Timothy informeert om haar eens uit te 

nodigen op een van de komende ouderraad-vergaderingen.  

 

 

 

Volgende vergadering Ouderraad:  

maandag 6 maart, 19h30 


