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Verslag  vergadering 4 januari  2021 

Aanwezig: Wim Geens, Danny Straetmans, Gert Verlinden, Inez Van Ingelghem, Karen 
Seeder, Isabelle Moubax, Valérie Raes, Pieter Van Aken, Steven Colla, An 
Dehaes, Marjolein Hendrickx, Inez Van Ingelghem, Sarah  Declerck, Kim 
Bastiaensens, David Baetens, Evelyne Vanderlinden, Annick Van Hulle 

 
Programma: 
 

1) Goedkeuring vorig verslag 
 Geen opmerkingen 

2) Data vergaderingen OR schooljaar 2021  
 1/2/2021 - 1/3/2021 - 29/3/2021 - 3/5/2021 - 7/6/2021 - (28/8 BBQ/drink) 

3) Sponseringwerkgroep 
 Samenstelling: Inez, Sharon. Zijn er nog kandidaten om de zoektocht naar 

sponsoring op te nemen? 
 Dit jaar zoeken we niet meer actief naar nieuwe sponsors; 
 Communicatie op te stellen naar de sponsors met melding dat we zonder kost 

één jaar toevoegen gezien de beperkte activiteiten en zichtbaarheid; 
 Logo’s op de dropbox te zetten. 

4) Afvaardiging OR vergadering schoolbestuur 
 Inez, Sara Vannut en Steven (Karen reserve); 
 Volgende vergadering 11/02/21 en 17/6/2021. 

5) Renovatie snoezellokaal Vinkenhof 
 Mooi project om te financieren vanuit de OR; 
 Ook dakwerken nodig? Dit is niet geïsoleerd, nieuw onderdak, isolatie wordt niet 

voorzien met huidige werken; 
 Bezoek wordt gepland met Danny, Inez en Paul (en Klaas) ter plaatse om de 

toestand op te meten en te bekijken wat er met het beschikbare budget van OR 
kan gedaan worden; 

 Vochtprobleem muren aan te pakken alvorens nieuwe gyproc te plaatsen. 
6) Verspreiding verslag vergadering OR 

 Huishoudelijk reglement van de OR beschrijft dat deze een informatie- en 
communicatieplicht heeft tegenover al het personeel, alle leerlingen en alle 
ouders en dat de verslagen van de OR via de website van de school aan de ouders 
bekend worden gemaakt; 

 Volledig verslag dient in het kader van openbaarheid van bestuur op de website 
(van de school) te worden geplaatst, voorstel is om éénmalig hiernaar te 
verwijzen. Geen verwijzingen via social media. 

7) Evenementen dit schooljaar  
 Spaghetti take-away: eind maart als de Corona-cijfers dit toelaten. Te evalueren 

op volgende bijeenkomst OR; 
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 Wavodag 12/6/21: wandeling ipv schoolfeest met oa. toneel van de kinderen 
onderweg. Cijfers af te wachten om te zien of dit haalbaar is. 

8) VARIA 
 Bij één van onze volgende (fysieke) vergaderingen sluit Paul graag nog eens aan. 
 Schooljaar 2021-2022: voornemen om opnieuw in de kleuterschool langs te gaan 

voor nieuwe instroom van leden in de OR, er vertrekken dan namelijk spijtig 
genoeg een aantal “anciens”.  

9) Communicatie via nieuwsbrief school 
 Agendapunten en uitkomsten van het verslag vergadering OR kunnen kort 

worden meegegeven in de nieuwsbrief van de school. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


