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Verslag vergadering Ouderraad HHVM 

 
Datum:   28 januari 2021 
 
Aanwezig: Evi, Ellen, Kathleen, Inge, Suzy, juf Lavina, Pascale, Els, Caroline 
 
Volgende vergadering:  11 maart 2021, 20u   

 

 

1. De huidige schoolraad eindigt op 31 maart,  

vanaf 1 april gaat dit verder met een nieuwe raad, via: 

• Afvaardiging (van de ouderraad)  

• Ofwel verkiezingen (alle ouders kunnen zich kandidaat stellen) => de ouderraad zou zo 

onder de aandacht kunnen komen.  Maar misschien is dit ook niet zo’n goed idee, de 

verwachtingen bij de ouders zouden te hoog liggen.  Zeker nu in tijden van Corona 

hebben we weinig te bieden om nieuwe leden aan te trekken/te houden 

• Ofwel de scholengemeenschap => liever niet 

Er wordt gekozen voor afvaardiging.  De nieuwe afgevaardigden zijn Inge en Els. 

 

2. Nieuwbouwprojecten rechtover de school 

Mobiliteit en veiligheid => er is een actiegroep die niet tegen de bouw van de 

meersgezinswoning zijn, maar wel de veiligheid en mobiliteit in ’s-Gravenwezel onder de 

aandacht wil brengen. 

Vóór 4 februari kan bezwaar worden aangetekend. 

Actiegroep wil zich kenbaar maken en zich partij stellen, als ouderraad kunnen we dit 

schrijven mee ondertekenen. 

 

 

3. Varia 

Activiteiten om geld op te brengen: 

Take out – spaghetti / ontbijt / .. of toch lotus koeken? 

De school is nu gevrijwaard van Corona, dus het zou jammer zijn om nu risico’s te nemen.  

Hopelijk kunnen we dit volgend schooljaar opnieuw opnemen. 

 

Soort ruilkast, niet om centen te verdienen, wel om ons positief in de picture te zetten: Dit 

zal eerder voor september zijn (met covid is dit nu niet zo’n goed idee): Pascale stuurt de info 

door. Eventueel met thema’s werken (schoolgerief in september, sport in oktober, ..) 
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Ter info: het zwemmen gaat niet door, omdat het risico te 

groot is.   Meerdere klassen (leerkrachten) op 1 bus, en ook 

samen in het zwembad.  Niemand mag ziek worden. 
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