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Verslag OOR van 19 november 2019 
Aanwezigheden/Verontschuldigingen/Afwezigheden: 

OUDERS Afdeling Aanw Vero Afw 

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

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Vorig verslag is OK. 

 

2. Status OOR activiteit: Spelletjesavond (29/11)  

Zie draaiboek in bijlage, deze hebben we overlopen.  

Besproken punten: 

• Eethoek in de bar opnemen in plaats van in de polyvalente zaal 
• De polyvalente zaal gebruiken voor de grote spelen en de refter gebruiken voor de 

kleinere spelen en de kleuterhoek 
• We gaan werken met een centraal kassapunt waar alles kan worden afgerekend en niet 

met bonnetjes 
• Drank te bestellen via Brouwerij Boelens (Yannick Boelens) en wijn/cava via ’t Wijnveld 

(juf Linda) 
• Maandag 25/11 worden de inschrijvingen afgesloten en de aantallen doorgegeven 
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3. Oproep Helpende Handen! 

De vertegenwoordigers van de lokalen ouderraden gaan een oproep lanceren tijdens hun lokale OR 
voor Helpende Handen voor de komende Spelletjesavond.  

Helpende Handen kunnen zich opgeven via volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/7D5NDT9 

 

4. Gezamenlijke website (Mathias) 

 

De vraag is of we de website: https://www.ouderssifrawa.com/ open stellen voor alle ouderraden 
als een platform waarop we de activiteiten e.d. kunnen plaatsen.  

De vertegenwoordigers van de lokale ouderraden gaan dit bespreken op hun OR en koppelen nadien 
terug.  

Indien akkoord moeten we eens samen zitten hoe we deze website gaan opvullen. 

  

5. Varia 

 

5.1. Extra OOR activiteit in het voorjaar 
 
 
Carolien (Heide), alsook Filip (Sombeke) hebben de vraag gesteld of we nog een OOR 
activiteit organiseren in het voorjaar 2020.  
Voorstel is een QUIZ, waarbij Carolien als Filip aangeven dat er vanuit OR Heide als OR 
Sombeke wel wat ouders zijn die hun schouders hieronder willen zetten.  
 
De vertegenwoordigers van de lokale ouderraden zullen ook dit bespreken op hun OR en 
koppelen nadien terug.  
 
Indien akkoord, dient er wel gekeken te worden met Martine of er nog ruimte is op de 
kalender om nog iets te organiseren.  

 

Belangrijke data om in jullie agenda te zetten: 
 

Ouderraad + OOR 

Start om 19u00 

Maandag 20 januari 2020 

Dinsdag 17 maart 2020 

Dinsdag 05 mei 2020 

Spelletjesavond Vrijdag 29 november 2019 
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