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Verslag vergadering Ouderraad HHVM 

Datum: 27 april 2021 
 
Aanwezig:   Evi De Raedt, Ellen Clessens, Inge Dillen, Suzy Milo, juf Lavina, juf An, Pascale Van Haute,  
  Els Kokelenberg, Elke van Antwerpen, Sofie Haaren, Julie Fraiponts, Caroline Reynvoet 
 
Verontschuldigd:  Kathleen De Belder,  
 
Volgende vergadering: 3 juni 2021, 20u   

 

1. Alternatief schoolfeest 

Het schoolfeest gaat dit jaar niet door, er is wel voor een zeer fijn alternatief gezorgd. 

Er wordt een wandeltocht door ’s-Gravenwezel uitgestippeld.  Op geregelde afstanden zullen 

opdrachten hangen.  Logo’s van de school waar QR-codes op staan die gescand kunnen 

worden.  Hierop vindt men de vervolgroute en een opdracht. 

De kinderen moeten op die manier dingen verzamelen.  De kleuters een soort bingo, Lagere 

school: letters.  In ruil voor hun ingevulde kaart krijgen ze een verrassing.  De 

deelnameboekjes kunnen aangekocht worden op school. 

Voorstel: ook een soort “apero-mandje” verkopen (dit zou dan het ‘deelnameboekje’ voor de 

ouders kunnen zijn).  Juf An neemt dit voorstel mee naar de werkgroep. 

De wandeling is niet op 1 vaste dag, maar zal gespreid worden over een paar weken. (rond 

het verlengd weekend van hemelvaart) 

We kunnen er allen op toezien (als we gaan wandelen/fietsen/lopen) dat de opdracht-

kaartjes op de tocht nog allemaal hangen waar ze horen te hangen.  

 

2. Receptie 3K (18/06) en 6de lj. (29/06) 
8 kleuters WS / 12 kleuters HS: dit zijn geen grote groepen, dus dit zou corona-proof kunnen 

verlopen.  

6e leerjaar: op de speelplaats, daar is veel plaats om de nodige afstand te bewaren. 

De vraag rijst of er op de receptie broers en zussen mee mogen komen.  Zij zouden wel bij 

hun bubbel moeten blijven staan omdat bubbels niet mogen gemengd worden.  Iets wat niet 

evident is.   

Voorstel: de receptie vlak na schooltijd doen, zo kunnen broers en zussen in de 

opvang/naschoolse blijven, maar moeten de ouders misschien verlof nemen om er bij te 

kunnen zijn. 

Indien er hulp  nodig is voor de receptie, worden ouders van de ouderraad nog 

aangesproken.  Kandidaten hiervoor: Julie, Elke 
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Evi zorgt voor drank. 

Kleuters: fruitsap, water, cava 

Lagere school: cola, fanta, fruitsap, water en cava 

 Nagaan of er glazen zijn op de wijkschool. 

 Onder voorbehoud (Afhankelijk van de corona maatregelen) ligt het afscheid vast op: 

18/06 18u30 kleuters WS 

  19u15 kleuters HS   

 29/06  19u lagere school: helpers Inge en Caroline 

 

3. Planning 21-22 
Alles onder voorbehoud!! 

In augustus moeten we nog eens samenkomen om de hulp op de infoavonden te bespreken. 

30 aug: onthaalmoment 

6 sep: infoavond kleuterscholen 

9 sep: infoavond lagere school 

21 december: kerstgezelligheid:  er moet nog nagedacht worden over de invulling van de 

avond (boekenbeurs – straattheater – vrij podium - …). 

23 april: schoolfeest 

Wekend 30 april vormsel 

Wekend 7 mei 1e communie 

16 mei: zeeklassen 6e leerjaar 

24 juni: receptie 3k   

29 juni: receptie 6e lj 

Afscheid WS aansluitend op de receptie van 3k (24 juni) 

Grootouderfeest: indien de maatregelen het toelaten 

 

4. Kabelslag 

Is een groot succes geweest.  We zouden de actie met een week verlengen. 

We weten niet precies hoeveel elke klas heeft verzameld, maar we zouden gewoon iedereen 

trakteren op een ijsje.  (schepijsje die de juffen uitdelen, maar ook waterijsjes voorzien oa. 

voor kinderen die lactose intolerant zijn.) 

Kabels die niet in de verzameldoos kunnen, mogen ook in een gewone doos. 

Inktpatronen mogen bij elkaar in de grote doos van de toners die in de keuken staat. 

 

5. Omgevingswerken Oudaen en mobiliteit 
De bewoners zijn er komen wonen en de Oudaen is terug open.  Er blijkt wel nog wat 

onderaanneming aanwezig te zijn die zich parkeren op het voetpad, wat nog voor gevaarlijke 

situaties kan zorgen. 
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De voetgangers kunnen in de Oudaen gewoon rechtdoor het voetpad gebruiken. 

Vóór de schoolpoort blijft het autovrij.  

Samen met het secundair is vanuit de scholen alles in kaart gebracht wat betreft knelpunten 

in de route naar school. 

6. Voorstel aanstelling Elke in de schoolraad 
Dit is voor 4 jaar.  Wat wanneer de wijkschool in 2022 sluit?  Je kan niet in de 

ouderraad/schoolraad zitten als je geen kinderen op de school hebt zitten. 

Elke kan toetreden als geleding ouder.  Zij wil zich hier graag de komende 4 jaar voor 

inzetten. 

Als Elke toetreedt is de geleding niet paritair, maar dit moet wel paritair zijn in stemming.  

Indien er gestemd moet worden, zal 1 iemand zich moeten onthouden. 

In het nieuw huishoudelijk reglement was de geleding reeds aangepast naar 2.  Dit zal 

opnieuw moeten aangepast worden.  Ook moet erin opgenomen worden wie zich in de 

stemming onthoudt.  Dit is schoolraadmaterie en wordt behandeld op de vergadering van de 

schoolraad op 3 juni. 

Communicatie van de samenstelling schoolraad moet vanuit de ouderraad gestuurd worden 

naar alle ouders. 

Op deze manier proberen we tegemoet te komen aan de vraag van de ouders van de 

wijkschool.  Elke Van Antwerpen is als 3e ouder toegevoegd aan de geleding van de ouders in 

de schoolraad.  Aangezien dit niet paritair is met de andere geledingen binnen de schoolraad, 

zal bij stemming 1 van de ouders zich onthouden. 

 

7. Varia 

Afscheid van 3K en het 6elj wordt op de volgende vergadering besproken.  Dan weten we 

hopelijk meer ivm. de coronamaatregelen. 

 

 

Verslag: Caroline 
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