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Gemeentelijke Basisschool Rotselaar de Straal 

OUDERRAAD 

 
 
 
 
 
 
 
Beste iedereen, 
 
Hierbij het verslag van de algemene vergadering van de ouderraad d.d. dinsdag 3 maart 2020. 
Aanwezigen: Meester Frederik, Lian, juf Liesbet, juf Lien, juf An, Hans, Sofie, Roel, Jo, Sigrid, Nele 
 Geëxcuseerd: Lot, Liesbeth B., Pieter, Bart G 

Welkom 

• Woordje van het kernbestuur 
Proficiat aan Juf Ine voor de geboorte van haar zoontje Fer! 

• Woordje van de directie 
Kunstwerk is klaar, gaat opgehangen worden "onder het licht" 

Financieel Overzicht 

Aangezien RW is toegezegd, gaat het budget gezond blijven. 

Werkgroepen 

• Winterwandeling 
Er zijn nu al voldoende acts om volgend jaar door te gaan! Volgend jaar, 16 januari 2021, gaat de 
Winterwandeling dus terug door. 

• ICT 
De kapotte harde schijf is vervangen. Juffen meldden dat de pc's niet (allemaal) opstartten, maar 
toen we op een avond kwamen kijken werkte alles. 
Theorie: overdag zijn er te veel toestellen met het wifi verbonden, waardoor de ip range op geraakt. 
De theorie moet nog bevestigd worden. Herconfigureren van het netwerk kan hier een oplossing zijn. 
Daarnaast gaan we kijken om de infrastructuur (server) te beveiligen achter een VPN. 

• Rock Werchter 
Bevestigd: 1 grote toog tijdens de 4 dagen RW 
Oproep naar vrijwilligers is al een tijdje gebeurd 

• Restaurantdag 
Oproep naar vrijwilligers is verstuurd. 
Inschrijvingen tot 6 maart! (Niet, zoals eerst verkeerd was doorgegeven) 
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• Schoolfeest 
Hoofd- en rand-animatie staan op punt. 
Dit jaar wil de organisatie als eten: 

• bakharing 

• crocque (speciaal machine) 

• friet met curryworst 

• coctail bar 
Praktische organisatie (stoelen en banken) blijft gelijkaardig aan vorig jaar: tafels komen pas na de 
voorstellingen. 

• MOS 
Oproep naar helpers voor de MOS crea dag! Vrijwilligers mogen juf Chris contacteren. 
De MOS werkgroep zoekt ook nog gemotiveerde "permanente leden". 

Varia 

Vragen/opmerkingen van ouders: 

Veiligheid van betonnen muur rond zandbak? 

Alle nieuw-geplaatste speeltoestellen worden gekeurd, zo ook deze, inclusief de betonnen 
omkasting. 

Ik blijf het erg jammer vinden dat de ouderraad niet meer tussenkomt in 
de kosten van de uitstappen. 

De Ouderraad betaalt 50% van de uitstappen buiten groot Rotselaar, en betaalt 100% van de 
uitstappen binnen groot Rotselaar. Evenementen die naar de school komen, worden volledig door de 
Ouderraad bijgelegd (na overleg op de Ouderraad). Dit is sinds het schooljaar 2019-2020. 
 
Vergadering gesloten om 21u20. 
De volgende vergadering staat gepland op 29 april 2020 om 20 uur, iedereen is welkom! 
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