
VERSLAG OUDERRAAD EGENHOVEN

12 oktober 2021

Geexcuseerd : Tante katelijne, juf Vinke, Carla, tante Eva, Juf Magda, Natalie & Els

1. Verwelkoming Dorien, mama Mare (2e kleuterklas)
2. Koffieflets: groot success, ook op maandag. Volgende editie op 13/10 & daarna maandelijks
3. Dag van de leerkracht: vlot verlopen, ook fijn voor oudste kinderen
4. Herfstwandeling: inschrijvingen initieel niet zo vlot, uiteindelijk 110 volwassenen + 60

kinderen. Goed weer verwacht, dus waarschijnlijk nog meer mensen. Oudste kinderen
verzorgen opdrachten langs het parcours

5. Sinterklaas: voorzitter-trio regelt iets voor kinderen. 1000 euro wordt gestort vanwege
ouderraad voor aankopen per klas. Foto/beschrijving van aankoop welkom

6. Take-away/Trattoria: geopteerd voor ‘the catering company’ Boortmeerbeek (goeie
recensies). 2 soepen + vol-au-vent & balletjes in tomatensaus + 4 wereldgerecten +
vegetarisch alternatief. Geen desserten, wel Wijn & bubbels. Datum 3/12/21 voorzien. Alles
wordt geleverd in koelwagen op de middag (afhalen op middag kan ook als optie). Mensen
eigen zak laten meebrengen (milieubewust)

7. Ouderparticipatie: budget kan worden vrijgemaakt via stad Leuven om ouders meer te
betrekken bij school (bvb koffiefklets, nieuwe koffiemachine, verlengkabels etc.). Aanvraag
dient opgelijst te worden (voor 15 november)

8. Coronamaatregelen: nog steeds masker nodig indien kinderen afgezet worden in de klas,
voor de rest niet meer nodig

9. Werken polyvalente zaal: huidige refter zal worden omgebouwd tot turnzaal die ook kan
blijven dienen als refter en voor feestjes ed. 3 offertes ontvangen via platform, 2
weerhouden die binnen budget vallen (1 heeft reeds de toiletten geplaatst), architecten
maken nu de vergelijking

10. Vergroening speelplaats: Els volgt op met stad Leuven, feedback wordt eerst met werkgroep
overlegd vooraleer we duiding brengen in ouderraad

11. Varia:
a. Verslagen ouderraad dienen op website te verschijnen, September in orde nu
b. Verkleden voor Halloween: mag niet meer (om te vermijden dat kleutertjes bang

zijn), er wordt wel iets in de klassen individeel gedaan
c. Schoolraad morgen 13/10/21
d. Schoolkalender met alle nieuwe data  terug door te sturen naar ouders (in kleur)
e. Mogen adreslijsten meegegeven worden aan de klas? ingeval iedereen toestemming

hiervoor gegeven heeft kan dit wel gevraagd worden (voor verjaardagsfeestjes ed.).
Personen die geen toestemming gegeven hebben dienen verwijderd te worden

f. Is er nog een vaste lijn in Egenhoven? Werkte niet meer, contact dient te gebeuren
via Anja van Egenhovenweg/Terbank � staat in schoolbrochure + op website

g. Kinderen van 5/6 mogen niet meer boven eten? ‘s morgens niet meer, ‘s middags
daar eten is geen problem

h. Verwarring welke kinderen uit welke poort komen � briefing dient nog eens duidelijk
te gebeuren



i. Kan de zandbak terug dicht gemaakt worden? Idealitair na herfstwandeling dicht
maken � leerkrachten onderling te beslissen

Volgende ouderraad: 16 November 2021


