Verslag ouderraad 7 oktober 2021

Aanwezig: Melina Dedijn, Tinne Delbaen, Carla Detiège, Elise Moeskops,
Steven Pauly, Lien Schoonjans, David Vandevoorde, Veerle Vanvoorden,
Annelore Wallyn, Juf Sigrid, juf Fabienne.
Verontschuldigd: Wouter Achten, Ann-Marie Arcq, Steven Van Steen,
Dominique Schrijvers, Kim Schroeven.

1. Goedkeuring verslag
Verslag OR 14 september: verslag goedgekeurd
2. Reilen en zeilen op school

Approval Minutes
Minutes previous meeting approved
School updates

Algemeen:

General:

-Thema pedagogische studiedag: van kleuterschool
tot 6e leerjaar concentreren op technisch lezen.
Externe persoon is uitleg komen geven, komt uit
praktijk. Was heel leerrijk voor de leerkrachten.

- Pedagogical study day: from kindergarten till
6th grade there is increased focus on technical
reading skills. Training was provided by an
external person, provided valuable insights.

Lagere school

Elementary school

-DIA-toetsen (nieuwe leerling-volg-systeem) zijn bezig,
september nieuwe toets wiskunde getest. Is digitaal
dus sneller te verbeteren enz. 2 leerkrachten werken
mee aan ontwikkeling van een rapport op basis van
Dia-toetsen, zou eventueel kunnen uitgestuurd
worden naar ouders om groei mee op te volgen.
Schoolteam evalueert nog of dit proactief zal worden
verspreid aan de ouders.

- DIA-tests (tracking of pupil progress vs
benchmarks) are in progress, in September
new maths tests were tested. It is digital so
faster to correct etc. 2 teachers are
collaborating with the developers to facilitate
building a test report, which could be
provided to parents. School team is still
evaluating whether or not to distribute this
proactively...

-3e leerjaar oogstfeest: einde boerderijklassen,
knutselen, koken enz. Ouders konden komen kijken.
Grote opkomst en fijne bijeenkomst.

-3rd grade harvest party: end of farm classes,
crafts, cooking etc. Parents could come and
watch. Big turnout, and fun event.

Kleuterschool
-Grootouderfeest morgen, op Egenhovenweg, nieuwe
setting dit jaar: tussen 10 en 12u dus geen probleem
met naar huis gaan (kinderen die niet mee mogen met
grootouders, minder overzicht over welk kind al dan
niet naar huis is gegaan)

Kindergarten
-Grandparents party tomorrow, on
Egenhovenweg, new setting this year:
between 10 and 12 am so no problem with
going home (children who are not allowed to
go with grandparents, less overview of which
child has gone home, and which hasn't).

3. Jaarbudget
-Inkomsten: zelfde als 2 jaar geleden genomen. VOS
subsidies tbv 9.000 euro nog te verwachten. We
hopen dat we een normaal activiteitenjaar te hebben,
mocht dit niet zo zijn dan hebben we nog wel
voldoende reserves. We plannen mogelijk ook nog
naar een brunch/ontbijt voor Valentijn/vaderdag
-Uitgaven: vaste kosten zoals lidgeld, werkingskosten,
enz; de goede vriend, VOS werking en buffer voor de
speeltuigen, ICT ondersteuning lagere en
kleuterschool.
-Op basis van onze raming geven we zo’n 4.000 euro
meer uit dan dat we inkomsten hebben, owv
ondersteuning grote speelplaats-werken. Dit kan
worden opgevangen met de huidige reserves.
4. Verkiezing schoolraad
-Aangezien Lien mee in het bestuur van de ouderraad
is gestapt, komt haar plaats bij de schoolraad vrij.
-Elise is bij unanimiteit verkozen
5. VOS
-Subsidie-aangifte via platform Moev gelukt.
-Alle aanplantingen voor Celestijnenlaan werden
besteld; 4 december geleverd en alles wordt dan
gepland. Bij `behaag je tuin` werd bestelling geplaatst.
-Egenhovenweg: doodle voor bespreking wordt
verzonden 1dezer.
-Subsidies projecten zouden gestort zijn, wordt
nagekeken of dit juiste bedrag was gezien aparte
stortingen.
-Gebruik weide Egenhovenweg: omheining heeft zijn
tijd gehad, palen zijn aan het verbrokkelen.
Omheining moet dus worden vernieuwd. De weide is
eigendom van de zusters, school is erfpachthouder.
Idee is om stuk wei te gebruiken als extra
onderwijsruimte, ander deel gebruiken als
buitenkeuken, andere ideetjes die werden opgepikt
uit de Ijsland-werkreis rond outdoor learning. VOS
werkgroep gaat mee nadenken over inrichting.
6. Verkeer
-Filmpje kiss & ride: gepland om uit te sturen bij
aankondiging fluo-actie (veilig verkeer).
-Ondanks info en sensibilisatie blijven mensen
verkeerd parkeren en blijft situatie in Egenhovenweg
gevaarlijk. We gaan via wijkagent proberen in contact
te komen met eigenaars braakliggend terrein, om
eventueel terrein af te laten zetten.

Budget working year
-Income: same as budgeted 2 years ago. VOS
grants of 9.000 euros still to be expected. We
hope to have a year with normal events, if not
we still have enough reserves. We are also
looking at a brunch / breakfast for Valentine's
/ Father's Day
-Expenses: fixed costs such as membership
fees, operating costs, etc; sponsoring
sinterklaas, VOS operation and buffer for
renewal of playground equipment, ICT
support primary and kindergarten.
-Based on our estimate, we spend about 4,000
euros more than we have income, which can
be covered with current reserve.
School council: election
-Since Lien joined the PTA board, her seat on
the school council becomes vacant.
-Elise is elected by unanimity.
Workgroup VOS
--Subsidy declaration through platform Moev
succeeded.
-All plantings were ordered; December 4
delivered, and everything will be planned
then. At `behaag je tuin` order was placed.
-Egenhovenweg: doodle will be sent one of
the next days.
-Subsidies projects should have been
deposited; team will check if this was correct
amount given separate deposits.
-Use meadow Egenhovenweg: Fence needs to
be renewed. School holds lease for the
meadow. Idea is to use part of the meadow as
extra teaching space, use other part as
outdoor kitchen, other ideas that were picked
up from the Icelandic work trip on outdoor
learning. VOS working group will discuss with
school team based on suggested ideas.
Traffic
-Movie kiss & ride: planned to be sent out
with announcement of fluo-action (safe
traffic).
-Despite information and awareness-raising,
people continue to park incorrectly and the
situation in Egenhovenweg remains
dangerous. We will try to get in touch with

-Info vragen aan VanSina over stand van zaken en of
de 3 parkeerplaatsen die dwars de stoep kruisen
geschrapt kunnen worden.
-Strapdag was een succes.

7. Trooper
-143 euro opbrengst op dit moment
-Midden november ontvangen we nieuwe flyers om
bvb in de boekentassen te steken.
-nieuwe actie: leuke kaartjes voor kerst bestellen
waarop we dan commissie krijgen. Begint nu, kaarten
worden in november geleverd. Melina maakt de mail
aan.
8. Evaluatie Summer Vibes
-Lekkere cocktails! Leuke sfeer, veel nieuwe ouders,
mooi weer.
-Ook veel nieuwe helpers, die lang en goed mee
hebben geholpen.
-Volgend jaar: niet voortgaan op drank & eetbestelling
dit jaar, alles uitverkocht en we hebben nog wat
hapjes moeten bijhalen.
-Winst: 655,28 euro + tegoedbon leeggoed.
9. Quiz 26/11/2021
-Aantal personen die tegelijkertijd in zaal aanwezig
mogen zijn: nog na te gaan met preventie adviseur.
Normaal geen probleem maar we willen zeker zijn.
-Aan deelnemers laten weten dat deuren open blijven
staan en ze dus dikker aangekleed moeten zijn
-15 teams ingeschreven
-Nog op zoek naar sponsors.

10. Varia
-Graffiti muur groene speelplaats - gratis als ‘reclame’
voor graffiti-artiest. Opentrekken naar de
buurt/schoolteam. Wordt later besproken
-Kersthappening: eerste meeting 15/10 op school
-Fuif: Egenhoven wordt gevraagd deel te nemen
-dankjewel van de leerkrachten voor de attentie die
we gegeven hebben voor de dag van de leerkracht
(fruitmand + koekjes)
-VCOV: deelname aan infosessie ivm verzekeringen
-Koffieklets: terug organiseren? 29 oktober?

owners of undeveloped land via the
neighborhood agent.
-Carla will Ask VanSina for info about the
situation and whether the 3 parking spaces
can be removed.
-Strap day was a success.
Trooper
-143 Euros raised at the moment
-In the middle of November we will receive
new flyers to distribute amongst the childern.
-New action: order nice cards for Christmas on
which we get commission. Starting now, cards
will be delivered in November. Melina will
create the mail.
Evaluation Summer Vibes
-Delicious cocktails! Nice atmosphere, many
new parents, nice weather.
-Also many new helpers, who contributed a
lot.
-Next year: not continuing to order this year,
everything sold out and we had to buy some
more snacks.
-Profit: 655,28 euros + voucher for return of
empty bottles etc.
Quiz
-Number of people who may be in the room
at the same time: to be checked with the
prevention advisor. Normally no problem but
we want to be sure.
-Alert the participants that the doors will
remain open (ventilation) and recommend
extra clothes.
-15 teams registered
-Still looking for sponsors.
Miscellaneous
-Graffiti wall green playground - free as
'advertising'. Open to neighborhood/school
team. To be discussed later
-Christmas happening: first meeting 15/10 at
school.
-Party: Egenhoven will be asked to participate
-Thank you from the teachers for the gift that
we gave for the teacher's day
-VCOV: participation in an information session
about insurance

-Coffee Chat: want to organize it again?
October 29th?
OVERZICHT AFKORTINGEN/ACRONYMS
●
●

VOS: Verfraaiing en Opwaardering Speelplaats [workgroup for the improvement of the
playground]
VCOV: Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen [Flemish confederation of
parents and parents’ committees]

CONTACT
●
●
●
●
●
●

Werkgroep Schoolquiz : Veerle Vanvoorden (veerle.vanvoorden@terbank-egenhoven.be)
Werkgroep VOS : Wouter Achten
Werkgroep Schoolfeest : Lien Schoonjans & Kim Schroeven
Werkgroep Fuif : Wouter Achten & Melina Dedijn
Werkgroep Kersthappening : Tinne Delbaen
Vertegenwoordiging Schoolraad: Kim Schroeven

🡺 BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2021 - 2022
-09/11: Ouderraad
-26/11: Kwis
-02/12: Ouderraad
-17/12: Kersthappening
-18/01: Ouderraad
-17/02: Ouderraad
-19/03: Fuif
-21/04: Ouderraad
-17/05: Ouderraad
-16/06: Ouderraad

