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Verslag OOR van 20 januari 2020 
Bedankt aan Carolien De Cauwer voor het opmaken van het verslag! 

Aanwezigheden/Verontschuldigingen/Afwezigheden: 

OUDERS Afdeling Aanw Vero Afw 

Lies Rombout Ruiter    
Carolien De Cauwer Heide    
Filip Moens Sombeke    
Ilse Van Den Berghe Centrum    
Marc Moerkens Centrum    
Ann Cools Centrum    
Mathias Vercauteren Centrum    
     
SCHOOLTEAM     
Martine Dierick     
Peter Van Garsse     

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Vorig verslag is OK. 

 

2. Evaluatie Spelletjesavond (29/11)   
 
• De spelletjesavond kreeg een positieve evaluatie. Gezellig, veel volk, eten en drinken 

genoeg,… 
• De datum voor volgend jaar werd al vastgelegd. Op 27/11/2020.  
• Vrijdagavond wordt toch als beste moment gezien. Aandachtspunt blijft de kleuters hier 

zoveel mogelijk bij betrekken.  
• Indien mogelijk kijken of vroeger beginnen toch kan. Moeilijk aangezien de refter en 

polyvalente ruimte dienst doen als plaats opvang wanneer het regent.  
• Naar volgend jaar toe wordt gevraagd ol toog en eten samen te brengen, dat zou de werkign 

vergemakkelijken. Drankkaarten zou het nog meer winst geven,  maar wel extra werk. 
 

• Winst lag dit jaar rond de 500 euro.  
• Er werd voldoende reclame gemaakt op centrum en afdelingen.  
• Er was soep over, de rest ok qua hoeveelheden.  
• Bierglazen en pilsglazen extra bestellen 

ouderraadcentrum@gvbsifrawa.be www.ouderssifrawa.com 

http://www.gvbsifrawa.be/
https://www.ouderssifrawa.com/
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3. Overlopen gedane en toekomstige activiteiten verschillende vestigingen + ervaringen 

Overlopen van de verschillende activiteiten op de verschillende vestigingen: spookjestocht, 
herfstdrink, kerstdrink, ontbijtactie,… 

 

4. Extra OOR activiteit in het voorjaar 2020: Feedback van de vestigingen 

De voorkeur ging naar een kinder/ouder activiteit. Er werd gedacht aan een soort van 
wandeling/sneukeltocht om dan te eindigen op de school. Daar eventueel een (kinder)fuif te 
organiseren met snackjes en drinkgelegenheid voor de ouders.  

Er werd eventueel geopteerd een fluo fuif te organiseren en dit  te combineren aan de fluo acties die 
lopen in de school.  

Timing eind januari/februari voor krokus. 

 

5. Gezamenlijke website (Mathias) 

 

 verder uitwerken, toffe website zeker opentrekken. 

Verschillende vestigingen staan open om een algemeen emailadres zoals reeds in het centrum 
gebruikt wordt. Op die manier kan er ook een mooie overdracht gebeuren als er een wissel is van 
secretarissen en voorzitters. Werkt ook beter naar externe partners toe.  

 

6. Varia 

Geen 

 

 

Belangrijke data om in jullie agenda te zetten: 
 
Ouderraad + OOR 

Start om 19u00 

Dinsdag 17 maart 2020 

Dinsdag 05 mei 2020 

Spelletjesavond Vrijdag 27 november 2020 

 

 


