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Beste iedereen, 
 
Hierbij het verslag van de algemene vergadering van de ouderraad d.d. dinsdag 9 januari 2020. 
  
Aanwezigen: Meester Frederik, Pieter, Lot, Lian, juf Lies, juf Lien, juf Chris, Jelle, Hans, Sofie, Roel, Jo, 
Sigrid, Peter S, Fran, Liesbeth B, Nele 
Geëxcuseerd: Ria, Bart 

  
Op de agenda staan volgende punten: 

• Welkom. 

• Woordje van het dagelijks bestuur: 
Beste wensen voor het nieuwe jaar! 

• Woordje van de directie: 
o tekenfund opbrengst: boomhut als leeshoek inrichten 
o gebouw van politie wordt: 

▪ "huis van het kind" (incl. consultatiebureau K&G) 
▪ renovatie gepland 

o week tegen pesten: 
▪ laatste week voor de krokusvakantie 
▪ vraagt steun van de ouderraad voor een 3-tal voorstellingen 
▪ steun wordt unaniem toegekend 

• Financieel overzicht OR: 
o financieel gezond 
o nog geen bevestiging van RW 
o warme oproep geen facturen meer bij Peter te bezorgen! 

• Nieuws en voorstellen vanuit de werkgroepen: 
o ICT:  

▪ OneDrive map delen met werkgroepen? 
Alternatief: Smartschool (Frederik informeert bij Sabine) 
Verschillende werkgroepen klinken positief over het idee. 
Voordelen: 
continuïteit bij wegvallen van leden (geen persoonlijke drive) 
dagelijks bestuur heeft ook meteen zicht 

▪ Pc-klas vernieuwen: noden, voorstellen 
Op termijn meer met laptops werken in de klas, tot er voldoende zijn (4-tal 
per klas - 24-tal in totaal). De computerklas verdwijnt uiteindelijk. Een 
leerkracht kan dan ineens alle laptops reserveren om alle leerlingen van één 
klas tegelijk te laten werken. Dat zijn niet dezelfde laptops die de 
leerkrachten zelf ter beschikking krijgen vanuit de school. 
Prioriteit is de pc-klas werkende te houden gedurende de resterende 
levensduur. 
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Opmerking: soms gaan kinderen op het internet tijdens de les buiten de 
gebaande weg; kan daar iets aan gedaan worden? 

o Restaurantdag: eerste vergadering ondertussen achter de rug 
Lot neemt initiatief; inschrijvingsstrookjes worden voor de krokusvakantie rond 
gestuurd 
Niet vergeten: lijst aan te maken met "externen" die ook uitgenodigd moeten 
worden 

o Schoolfeest: wij zijn goed bezig! 
Geen nieuwe informatie ten opzichte van de vorige ouderraad. 

o STEM: geen extra informatie 
o MOS: 

Dikketruiendag op 14 februari! 
de groenten-leverancier moet nog bevestigen of er genoeg geleverd kan worden 
3e week van januari: vogeltelweek op school 
bestellingen gedaan voor de MOS-dag 

o Verkeer: gisteren werd een mail rondgestuurd 
Herinnering: de Winterwandeling gaat niet door! 
Discriminatie voor kinderen die te voet komen (en dus geen helm aan hebben) 

o RW: feedback vergadering met Altsien gehad 
zeer positief beoordeeld 

• Klasvertegenwoordigers: geen meldingen. 

• Variapunten: 
Moet men al 18 zijn om op RW te mogen helpen, of telt het geboortejaar? 
Vrijwilligers moeten minstens 18 jaar zijn voor ze aan hun eerste shift beginnen. 

  
Vergadering gesloten om 20u56 
  
Vele groeten, 
  
Het bestuur 
  
Voor alle vragen over de werking van de ouderraad kan je terecht bij ouderraad@destraal.be of bij 
de klasvertegenwoordiger van de ouderraad in de klas van jouw kind.  
  
De volgende vergadering staat gepland op 3 maart 2020 om 20 uur, iedereen is welkom! 

mailto:ouderraad@destraal.be

