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VERSLAG OUDERRAAD            05/10/2022 

 
Aanwezig : Alain Lebon, Vanessa Deleplacke, Franco Claridi, Mélanie Vindevogel, 

Onofré Notebaert, Fetije Hasani Sadik, Maïka Mareel 

 

Verontschuldigd :  

 

Afwezig : 
 

Agenda : 

 

1. Verwelkoming + welkom nieuwe leden : aantal nieuwe leden : 

- Alain Lebon : papa van Liam Lebon (meester Joren),  

- Vanessa Deleplancke, mama van Thibau Bulcaen (juf Karen) 

- Francois Claridi, papa van Alessandro Claridi (juf Trui) 

- Vindevogel Mélanie en Notebaert Onofre, ouders van Notebaert Elano 

(meester Joren) 

- Hasani Sadik Fetije, mama van Tiara Sadiku (juf Mieke),  

- Maïka Mareel, mama van Margaux Cogghe (juf Katrien) 

 

2. Uitleg werking ouderraad :  

We komen 5 maal per jaar samen om van gedachten te wisselen, duurt een 

half uurtje 

Doel :  -   samenzitten, in gesprek te gaan, reilen en zeilen van school 

-   Veranderingen bespreken 

- Activiteiten ondersteunen, helpen 

- Tussenpersoon met de andere ouders 

Verslag wordt op de website geplaatst, naar de leden doorgestuurd. 

3. Schoolfeest 4 juni : 

Opmerking van de ouders over schoolfeest vorig jaar :  spelletjes iets te 

lang, optreden iets te kort, graag ouders langer houden door spelletjes eerst 

zetten 

   Idee : ouders en kind samen spelen, spelletjes voor de ouders 

 

4. Info-avond :  

Voorstel om een informatieve avond te organiseren rond bv “veilig online” 

Wanneer ? 

 Welk thema? 

Eventueel ook voor de kinderen, apart, los van de ouders. 

 

 

http://www.desprongkortrijk.be/
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5. Data vergaderingen :  

Woensdag 14/12,  

woensdag 15/02(met schoolraad),  

woensdag 19/04,  

woensdag 14/06(met schoolraad) 

Telkens om 19u 

 

6. Geplande activiteiten :  

Brainstorm 

 

7. Varia :  

Meerdaagse activiteiten 

Ouders vinden dit wel een meerwaarde, positief voor de totale ontwikkeling 

van het kind. 

Wat kunnen we doen om de prijs te drukken? 

- Pannenkoeken verkopen. Voor elk verkocht pakje krijg je 

korting 

- Paaseieren verkopen 

- … 

Wat met de kinderen die niet mee kunnen/mogen/willen? 

 

 

 

VOLGENDE OUDERRAAD : woensdag 14 december 2022 om 19u 

 

 

http://www.desprongkortrijk.be/

