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Verslag ouderraad – 19 januari 2022 

Datum: 19 januari 2022 
Verslag: Jeroen van Eersel 
 

Aanwezig: Ann Van Vugt, Tessa Kwik, Jeroen van Eersel, Maartje vd Bersselaar, Jenthe Blockx, Nathalie 
Wagemakers, Jolita Koenders, Songul Özmen, Jill Van Gestel, Christel Cornelissen, Lisy van der Moeren, Stijn Vrijsen. 
 

Verontschuldigd: Shira Konings, Samantha Liefjes, Inge de Leijer, Isabelle Geysen, Shany Mertens 

Agenda 

1. Evaluatie Sinterklaas 
2. Familie ontbijt 
3. Carnaval 
4. EHBO 
5. Extra/alternatieve activiteiten 
6. Verkeer Sint-Servaasstraat 
7. Pennen 
8. Info doorgeven via ouderplatform 
9. Varia en rondvraag 

1. Evaluatie Sinterklaas 

Shany helaas niet aanwezig om feedback te delen. 
Jenthe: Volgend jaar evt. mondmaskers sint & piet. Hilde en Noëlla vragen 
om nieuwe plastic handschoenen en pruiken voor de pieten. 
Ann: Zwarte pieten hebben nieuwe (lange) coltruien nodig. Positieve 
reacties dat zwarte pieten langs zijn gegaan bij kinderen die thuis zaten. 
Nathalie: Is al het geld terug gestort i.v.m. prijsverschil in geleverd 
speculaas? Heeft Inge geregeld. 

2. Familie ontbijt 

Werkgroep: Shira, Isabel, Tessa en Jolita. 8 februari in De Wouwer kan niet helaas doorgaan. Er worden 
ontbijtboxen gemaakt door OR en deze kunnen opgehaald worden. KLJ doet dat in deze periode ook, 
vandaar dat er is gekozen voor een later moment, nl. zondag 20 maart (Vaderdag).  
Hogere kosten i.v.m. boxen ed. In plaats van 3,50 Euro ongeveer 6 Euro. 
Verschillende pakketten volwassenen en kinderen (normaal rond 380 personen). KLJ vraagt 18 en 13 Euro, 
prijzen nog herzien. Oproep wordt via ouderplatform geplaatst. 

3. Carnaval 

Dit jaar vrijdag 25 februari. Volgende vergadering is na carnaval.  
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Vorig jaar smoutebollen per klas opgehaald bij de kraam. Dit jaar evt. frietjes doen. Werkgroep school 
(Carin, Els, Han, Elke) heeft nog niet samen gezeten mede vanwege Corona. Werkgroep neemt contact op 
met Nathalie. 
Evt. snoepverkoop of borrelverkoop vanuit OR. 

4. EHBO 

Rode Kruis geeft cursussen per leeftijdscategorie. Meer aandacht voor de zorg binnen de school.  
Een opa van 2 leerlingen heeft zich voor de corona hier zich ook al voor aangeboden bij Jan. 
Te inventariseren door de school wat er wordt aangeboden. In het 6e lj wordt er door het Vlaamse kruis al 
wel iets aangeboden (vooral over reanimatie/AED). Zal door Ann met team besproken worden. 
Link Rode Kruis 
Link Onderwijs Vlaanderen EHBO 

5. Extra/alternatieve activiteiten 

Kleinere acties om tijdens Corona activiteiten te organiseren. 
- Online Bingo/quiz (prijzen voldoende in de kelder (speelgoed)) – gaat Maartje met Nathalie 

oppakken 
- Escape- fotowandeling 
- Snoep- bloemverkoop 
- Lasergamen 
- Kerstmarkt 
- Verloren maandag 

Via Whatsapp groep verdere invulling van werkgroepjes per onderwerp. 

6. Verkeer Sint-Servaasstraat 

Vaak drukke/gevaarlijke situatie. Aan 2 kanten geparkeerd, geen zebrapaden aanwezig. Leerlingen worden 
door leerkrachten afgezet, gaat vaak niet via voetpad en moet dan over de weg. Bij gemeente horen hoe dit 
veiliger te maken. Is al door Ann al eens bij verkeerscommissie aangekaart. 

Patrick vd Borne heeft ooit eens gesproken om voetpad te maken op kerkhof – tussen school en kerk. School 
gaat Patrick hiervoor benaderen. 

7. Pennen 

6e lj bij afscheid pennen. Kosten € 2000 per jaar. Foto in kader (vanuit de school). T-shirt met alle namen van 
klasgenoten blijft wel (komen vanuit school). 
Alternatieven opvragen als aandenken aan school. Evt. sleutelhanger met logo DKW. Certificaat vanuit 
EHBO-cursus. 

8. Info doorgeven via Ouderplatform 

Secretariaat heeft gevraagd om volledige tekst voor publicatie op Ouderplatform door OR aan te laten 
leveren. Niet tekst (gedeeltelijk) te laten schrijven door secretariaat. 

https://jeugd.rodekruis.be/voor-jou/?target[]=15905&theme[]=15322&channel[]=trainingpage&channel[]=education_package&
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/onderwijsinhoud-en-leerlingenbegeleiding/basisonderwijs/ehbo-op-school/goede-praktijkvoorbeelden-voor-ehbo-op-school


  p. 3/3 

9. Varia 

- Maartje: QR-code voor online betalen schoolfacturen. Is Ann met Floor mee bezig. 
 


