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Verslag  vergadering 5 oktober  2020 

Aanwezig: An De Haes, Danny Straetmans, Isabelle Moubax, Kim Bastiaensens, Sharon 
Servranckx,  Inez Van Ingelghem, Liesbeth Verelst, Peter Van Wiele, Wendy 
Hens, Evelyne Vanderlinden, Sarah  Declerck, Karen Seeder, Steven Colla, 
Marjolein Hendrickx, Annick Van Hulle 

Programma: 
 

 Voorzitterschap 2020-2021 
 Er is verwarring over de termijn van het mandaat dat Peter als voorzitter opnam bij 

de start van het schooljaar 2019-2020.  
 
Uit het Reglement (ook toegevoegd aan OR dropbox): §5.1: De ouderraad verkiest of 
herbevestigt op een democratische wijze de bestuursleden: een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester. De mandaten gelden in principe voor drie jaar, maar 
worden jaarlijks al dan niet herbevestigd door de ouderraad. De voorzitter opent en 
besluit de vergadering. Zij/hij leidt de besprekingen, staat in voor de goede werking van 
de ouderraad en waakt over de naleving van het huishoudelijk reglement. Bij belet van 
de voorzitter duidt de ouderraad een plaatsvervangend voorzitter aan. 
 
Na overleg komt de meerderheid tot het besluit dat Peter het voorzitterschap 
overnam van Pieter voor het schooljaar 2019-2020 (voor één jaar).  

 Een democratische verkiezing zal worden georganiseerd voor de verkiezing van 
bestuursleden voor een nieuwe termijn van drie jaar. Omdat voor huidige 
vergadering geen uitnodiging werd verstuurd tot stemming en om ieder lid de kans 
te geven om mee te stemmen wordt de stemming uitgesteld tot volgende 
vergadering. 

 Inez en Peter stellen zich kandidaat als voorzitter. 
 Wie zich graag nog kandidaat stelt als bestuurslid (voorzitter, secretaris of 

penningmeester) mag dit melden, graag voor 23/10 (per mail naar secretaris 
Annick) 

 De vraag wordt gesteld om de stemming geheim te organiseren en om in deze tijd 
met noodzakelijke Corona-maatregelen de stemming digitaal te organiseren. Het 
huidige bestuur zal bekijken hoe dit te organiseren. 

 Spaghettidag 
 Take-away concept  
 De scouts organiseert een gelijkaardige actie één maand eerder, wij werken wel 

met familiebox ipv individuele porties 
 De werklijst zal nog rond gaan, hulp welkom bij de voorbereidingen! 
 Papieren zak laten bedrukken 

 



WAVO-Ouderraad verslag vergadering 5 oktober 2020  2

 Dag van de leerkracht 
 Zakje met gezond ontbijt werd uitgedeeld in naam van de OR 

 WAVO-dag 
 Tafels alvast te reserveren 

 Schade bij werken aan dak kleuterschool  
 Herstelling via verzekering 

 Schoolraad 
 Er kwam geen reactie op oproep voor afvaardiging 3de afgevaardigde (buiten 

Peter en Sara) 
 Bij voorkeur iemand met pedagogische achtergrond? Wie is kandidaat? 
 Nu donderdag 8/10 eerste schoolraad. 

 Wijzigingen lidmaatschap OR 
 Bea en Fabrice zullen niet meer actief deelnemen aan de OR maar blijven 

beschikbaar voor hulp op de activiteiten 
 VARIA 

 Een aantal OR-leden ontvingen geen uitnodiging voor de OR. Peter voegt hen 
opnieuw toe aan de mailing list en vraagt aan te geven wie er verder nog zou 
ontbreken. 

 


