
 

 

Verslag van de ouderraad op 25 april 2019 

 

Aanwezig: Kristof, Katty, Brigitte, Mieke, Jeroen, Mattias, Wendy, Myriam, Ruth, meester Marc, juf 
Inge VH, juf Katrien VDV 

Verontschuldigd: Katrien 

 

1. Fietsproject fase 2 (BAM) wordt verder toegelicht. 
 

2. Komende activiteiten:  

• Kledingactie: start 29/4. Kledij mag geleverd worden aan de pastorij/kerkplein, of 
eventueel in de Vredestraat. NIET in colomabos. 
 

• Walk & Run 5/5, vanaf 13.30u Blosodomein Finse piste. Uiteenlopend aanbod: blote 
voetenrun, gekke pruikenrun, eventueel waterrun, duo run (allemaal aan Finse piste). 
Ook een groter parcours (3.4 km) en een grootst parcours (5 km, wandelend). 

Om 14u: ludieke opwarming met turnmeesters.  

              15.30u: 3 km run.  

              Kinderen krijgen medaille, ook een goodie bag. 

              Warme oproep om in te schrijven! 

• Kinderfuif 25/5. Copy paste van de succesformule van de vorige jaren. Locatie 
gewijzigd, nu in Vredestraat ipv Colomabos owv verbouwingen.  
 

• 15/5: eerste vergadering voor het vuurfeest. Iedereen welkom om de werkgroep te 
versterken! 16/11 gaat het vuurfeest door.  

3. Financiën 11539€ KBC met inschrijving walk & run / Cokoortje. 

Al zicht op mogelijke kostprijs herstelling speeltuig Colomabos? Inge vraagt offerte.  

Cokoortje: vandaag gestart olv Katia. Was geslaagd. Brief werd verspreid in 2e en 3e leerjaar 
(start in deze jaren, eventueel uit te breiden volgend jaar). 30€ kostprijs (voor 5 lessen). Als 



blijkt dat naar volgende jaren de prijs zou kunnen zakken, krijgen de ouders die nu intekenen 
korting. Kostprijs: ligt in de lijn met de andere aangeboden zaken. Niet voor iedereen haalbaar, 
moet ouderraad daar iets in tegemoet komen? Wordt verder besproken. 

4. Schoolraad 

Fusieverhaal: eerder technisch, niet pedagogisch. Directe invloed op de school zal beperkt zijn. 
13/5 wordt dit ondertekend, tenzij er opmerkingen komen vanuit of naar de schoolraad (ten 
laatste morgen). Is in se een uitbreiding van De Ranken, vanuit de overheid wordt ook gevraagd 
om meer te gaan clusteren.  

5. Extra oproep bestuurslid  

Nog geen kandidaturen binnengekomen. 

6. Info/vragen vanuit school 

Stand van zaken bouw: normaal afbraak tijdens de paasvakantie, niet gebeurd. Ten vroegste 
2/5 zal afgebroken worden.  

10/5: fietsexamen (er worden nog mensen gezocht die willen toezicht houden langs het 
parcours). 

7. Info/vragen van de ouders  

Dikke pluim voor de organisatie het schoolfeest. Locatie die veranderde owv verbouwingen: 
schot in de roos. Te verkennen of dit volgende jaren ook kan.  

Optredens: school heel hard gegroeid, wat maakt dat er hele grote groepen op het podium 
staan. Is het een optie om bv de kleuters met het kaftjesfeest te laten optreden en de lagere 
school het schoolfeest. Vanuit de school wordt gesteld dat dit al eens bedacht is, maar geen 
goed idee is omdat ze in die situatie 2 schoolfeesten moeten organiseren. Er wordt ook al in 
verschillende klassen op gelet dat de kinderen wisselen van plaats, leerkrachten kunnen daar 
ook leren van elkaar. Wordt meegenomen in de evaluatie. Applaus voor DJ Remco. Muziek 
stond bij kleuteroptreden erg luid, werd gesignaleerd en werd dan stiller gezet.  

8. Volgende OR: 21 juni slotvergadering met etentje. Suggesties? Pizza bestellen! In Vredestraat, 
starten om 19u. 

 


