
Verslag ouderraad 5/5/15 

 

Aanwezig:  Pieter, Johan, Katrien, Tâm, Marleen,  Maarten, Martine, Willy, juf Gudrun, Juf Brigitte, 

Willem, Eef, Liesje, Anneleen, Johanna. 

Geëxcuseerd: Kristien, Dirk, Elke 

 

Mededelingen van Willy: 

- Firma De Nul  en enkele papa’s hebben stenen geplaatst op de “dijk” van de Pastorij. De 

grasmatten zijn een succes! Willy gaat foto’s voor en na op website plaatsen. 

- Meisjestoiletten op pastorij zijn nu in orde. 

- Nieuwe turnlkt. 

 

Overzicht Gimme: 

Leen gaat berichtje plaatsen op Gimme met resultaat/ verwezenlijkingen van de ouderraad dit 

schooljaar (en dat zijn er best veel!) 

Groene school denktank / schors verspreiden  / klusdag SAVIO / catering schoolfeest / koffiemoment 

/ grasmatten / vervoer openklasdagen / brunch en spelletjesdag / fuif / wafelverkoop / sint / dag van 

de lkt / 1ste steenlegging / Brede school / sociogram personeel / speelplaatsspeelgoed / speelborden 

Savio / verkeersbeleid Fluo aan de school 

Graag enkele  foto’s van activiteiten naar Martine sturen. Zij bundelt hen en stuurt ze door naar 

Leen. 

 

Verkeer: 

Vraag van Martine: deze week is het Sam de Verkeersslang. Gaan we er met de ouderraad iets rond 

doen?  neen. Te weinig tijd om nog iets op poten te zetten. 

Maarten roept op om ideeën te sprokkelen rond mobiliteit en verkeer voor werkgroep Wilseledorp 

3012. 

Liesje stuurt deze week nog  de flyer door om iedereen terug attent te maken over de 

verkeersveiligheid rond de scholen. 

Johanna en Maarten maken een briefje op om een oproep te doen aan alle ouders  om mee te 

denken over mobiliteit voor Wilseledorp 3012 

 



Opbrengsten: 

Wat doet ouderraad met de opbrengsten? School is aan het uitkijken naar typlessen TIJDENS de 

schooluren. Kan OR hierin bijspringen?  JA! Wordt nog concreet afgesproken op later tijdstip. 

Voorstel: 10 euro/ lln in vijfde of zesde leerjaar? 

 

Ledenwerving: 

- Speech tijdens infomoment 

- Flyer uitdelen 

- Ideeënronde die tijdens de eerste OR met post-it’s werd gehouden, bleek een goed idee. 

Nieuwe leden krijgen zo de kans om op een eenvoudige wijze eigen inbreng te hebben.  

- Mensen persoonlijk aanspreken 

- Andere voorstellen: meter- peter voor instroomouders? Infomoment aangrijpen als 

ledenwerving? In elke klas een lid van OR zetten na infomoment van de lkt? 

 

Groene speelplaats: 

Spel was tof en lokte spontane en creatieve reacties uit bij de lln.  

Vermelden in nieuwsbrief: we zoeken ouders of grootouders met groene vingers om in dit team te 

participeren. 

 

Schoolfeest: 

6 JUNI 2015 !!!! 

Fotozoektocht + pastabar 

Op scoutsterrein zal het eetgedeelte opgesteld worden. In Savio zal  er gespeeld knn worden en 

wordt er entertainment voorzien. In het dorp is het de fotozoektocht. 

Elke week gaat er een teaser gestuurd worden via Gimme. 

Helpende handen zijn vooral zaterdag nodig. 

 

Planning schooljaar 2015-2016 

Wijnproefavond: staat nog in de steigers… 

EHBO-avond: Johanna heeft gezorgd dat er twee avonden in het eerste trimester zijn gereserveerd 

bij het Rode Kruis. Er zal een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte zijn. Locatie: turnzaal / kapel 

ofwel in het buurtcentrum. 



Planning parochiezaal: eerste verslag dient herbekeken worden. 

 

Varia: 

Is er een mogelijkheid dat er een vermelding wordt gemaakt op aankondigingen van activiteiten met 

fondswerving met het rekeningnummer? Sommigen doneren liever gewoon een som geld dan 10 

dozen wafels te moeten kopen. Vb: “indien je bij deze activiteit niet aanwezig kunt zijn, kan je de 

school financieel steunen op rekeningnummer…” 

Er zijn reeds 28 kleuters ingeschreven voor volgend schooljaar. 

LOP bekijkt de mogelijkheid om inschrijvingen via internet te laten verlopen voor alle scholen van de 

scholengemeenschap om zo het logeren bij inschrijfdagen te vermijden. 

Willy zoekt een (heel goedkope) boekhouder. Kent er iemand eentje??? 

 

Volgende vergadering: 15 juli om 20u in het buurthuis. 

Reminder: 26 juli = etentje ouderraad 

 


