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Verslag overleg ouderraad  

Datum: dinsdag 7 maart 2023 

Verslag: Jeroen van Eersel 

Aanwezig: Ann Van Vugt, Ann van der Voort, Jan Pelkmans, Suzanne Nooyens, Ine Bauweraerts,  

  Tessa Kwik, Inge de Leijer, Jeroen van Eersel, Nathalie Wagemakers, Shany Mertens,  

  Maartje van de Bersselaar, Sanne Nooyens, Kim Malfait, Isabelle Geysen, Malvira Zegers,  

  Jolita Koenders en Sanaa Baamiyer. 

Verontschuldigd: Shira Konings en Tinneke Thielemans. 

Agenda 

1. Financiën 

2. Verwachtingen/wensenlijst 

3. Evaluatie ‘glow in the dark’ 

4. Evaluatie Carnaval 

5. Vaderdagontbijt 

6. Pasen 

7. Schoolfeest 

8. Bereikbaarheid/telefoonnummer voor- en nabewaking 

9. Vergroening speelplaats 

10. Actie ongezonde/lege brooddozen 

11. Parkeren aan school 

12. Verslag laatste overleg 

13. Varia en rondvraag 

1. Financiën 

Aftrap met nieuwe samenstelling klein comité en voorzitterschap vanaf komend schooljaar. Statuten zijn 

aangepast en met meerderheid van stemmen goedgekeurd. 

Financiële ondersteuning is geraamd en besproken met school. 

2. Verwachtingen/wensenlijst 

Verwachtingenlijst is besproken o.b.v. kostenraming. Zie gedeeld kostenoverzicht. Meer de samenwerking 

opzoeken tussen de werkgroepen van school en vanuit de ouderraad. 

- Voor Sinterklaas wordt het eten van pieten en sint alleen betaald (friet); 

- Check budget Carnaval – evt. volgend schooljaar geen friet meer doen; 

- Schoolreizen nog te bekijken – ruime schatting; 

- Voorstel: rekeningen van alle leerkrachten kunnen direct naar Inge, hoeft niet meer via Ann VV. 

Wel overzicht behouden van het budget per klas per schooljaar. Doen we vanaf volgend schooljaar. 

Tot eind van dit schooljaar nog via Ann VV. 
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3. Evaluatie ‘glow in the dark’ 

Was een succes. Veel positieve reacties en er zijn veel mensen geweest. Boshuis was als locatie te klein. 

Volgend jaar kijken naar alternatieve locatie (De Wouwer of scoutslokalen) of werken met meerdere 

groepen. 

4. Evaluatie Carnaval 

Geen DJ, vanuit de OR werkgroep was de behoefte er ook minder. Verdeling van frietjes is allemaal goed 

gegaan. Volgend jaar samen goed kijken met de werkgroep wat we kunnen doen. 

5. Vaderdagontbijt 

Zondag 19 maart hulp nodig voor inpakken boxen, vanaf 07.00u in de ochtend. Ongeveer 140 

inschrijvingen. Isabelle, Sanaa, Sanne, Malvira, Jolita, Shany en Shira komen helpen. 

Extra bericht sturen via ouderplatform waar de ontbijtjes op te halen (refter). 

6. Pasen 

Alles is besteld, kinderen met allergieën zijn bekend, er is sowieso extra glutenvrij ed. besteld.  

Donderdag 30 maart 19.00u inpakken in de refter. 

7. Schoolfeest 

Wordt weer een traditioneel schoolfeest met optredens. Ann VDV heeft al mail gestuurd naar alle collega’s 

met de vraag wie wanneer kan komen helpen. Zaterdag technische zaken in orde brengen. Andere zaken 

allemaal zondag opbouwen. 

Extra bakken snoep zijn over, deze evt. te gebruiken voor bij de kraampjes. Snoepjes inpakken nog 

inplannen. 

Schoolfeest start een half uur eerder en duurt van 13.30u tot 18.00u. 17.00u kraampjes afbreken. 

8. Bereikbaarheid/telefoonnummer voor- en nabewaking 

Het is voor ouders niet altijd duidelijk wie te bellen bij evt. later komen voor brengen/ophalen in voor en 

nabewaking. Gaat Ann VV op de website zetten voor onder kopje ‘Contact’. 

9. Vergroening speelplaats 

Bankjes plaatsen rondom 3 bomen vanuit de gemeente was veel te duur. Was alleen materiaal. Schors rond 

de bomen geeft ook veel rotzooi. Polsen of dit via schoolproject kan bvb. via St. Clara. Evt. bankjes of 

natuurlijke omheining laten maken. 

10. Actie ongezonde/lege brooddozen 

Om ongezonde of lege brooddozen te voorkomen, initiatief om groenten/fruit aan te bieden waarbij het 

kind de keuze krijgt welke groente/fruit er gekozen wordt. 
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School wil wel brood/toast voorzien met beleg. Koekjes voor kleuters. Overschot van fruit wordt ook 

bijgehouden. Lege brooddozen worden goed opgevolgd vanuit de school. 

11. Parkeren aan school 

Er komen extra publieke parkeerplaatsen bij het Bloemenhof. Toch blijft er te weinig plaats. 

Parkeerplaatsen bij de kerk anders in te richten. Wordt nu vaak dubbel geparkeerd (3 rijen i.p.v. 2), 

waardoor er bijna niet weg gereden kan worden. Is al meermaals besproken met de verkeerscommissie. 

Wordt ook bij de politie gemeld door Ann VV. Ook nog zebrapad toe te voegen bij nieuwe hoofdingang en 

fietsenstalling (verplaatsen van bestaande bij de kerk). 

12. Verslag laatste overleg 

T-shirts zijn besteld en zijn er op tijd voor het schoolfeest. 

13. Varia en rondvraag 

- Tessa: nogmaals data voor kledinginzameling gedeeld; 

- Nathalie: poorten nu met sleutels, niet mogelijk om dit middels een systeem te doen. Lagere school tot 

15.35u, dan gaan de poorten pas open. Kleuterschool is om 15.30u uit; 

- Nathalie: oudercontacten vrij beperkt aanbod. Leerkrachten moeten 1/4de meer open zetten dan het 

aantal leerlingen in de klas. Evt. mail te sturen met leerkracht bij beperkt aanbod; 

- Kim: is gebeld door secretariaat vanwege glutenvrije friet voor carnaval, in het vervolg mailen of 

andere OR-leden daarop aanspreken; 

- Kim: hoort veel over pesten, vooral oudere kinderen. Ook binnen hetzelfde leerjaar. Zorgcoördinator 

en leerkrachten besteden hier heel veel tijd en aandacht aan; 

- Ann VV: vrijdag voor de paasvakantie sponsortocht vanuit de lagere school, mochten er nog ideeën 

zijn voor goede doelen in Ravels dan graag doorgeven aan Ann VV. 

Data vergaderingen ouderraad 

- Woensdag 26 april 2023 

- Donderdag 8 juni 2023 


