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Verslag vergadering Ouderraad HHVM 

Datum: 16 november 2021 
 
Aanwezig:  Inge Dillen, Julie Fraiponts, juf An, juf Lavina, Silvia, juf Suzy, Pascale, Evi De Raedt, Sofie 

Haaren, Elke Antheunis, Kathleen Keysers, Caroline Reynvoet, Elke van Antwerpen,  Stefanie 
Vervoort, Bart Lauryssen 

 
Verontschuldigd: Christy Meeusen,  Els Kokelenberg,   
 
Volgende vergadering:  17 februari 2021, 20u   

 

1. Nieuw gezicht 

Kathleen is mama van Aline (5A) en Loranne (3A)  

Welkom bij de ouderraad!! 

 

2. Evaluatie lotuskoeken 

De verkoop was een groot succes.   

Hele fijne en vlotte verwerking van de 804 zakjes die besteld waren. 

Totale winst 3140.19 euro.  

Als cadeautje voor de leerling en kleuters met de meest verkochte zakjes: bon van de 

pinguïn.  Door een ex aequo in de lagere school en meerdere uitschieters die zeer dicht bij 

elkaar liggen bij de kleuters, gaan we 6 bonnetjes uitdelen. 

Evi en Inge gaan langs bij de pinguïn om de bonnetjes te halen. 

Evi gaat een leuk tekstje maken voor in de nieuwsbrief + wanneer de bonnetjes worden 

uitgedeeld zal juf An foto’s trekken. 

 

3. Kleuterwandeling 

We zouden een extra activiteit willen organiseren voor de kleuters omdat zij niet deelnemen 

aan de kidsparty.  Het idee was om een soort wandeling te doen (lichtjes wandeling / 

sprookjeswandeling / …)  en dit op het schoolterrein of in het bos achter de school. 

Concept: ofwel ’s avonds donker en spannend, ofwel iets actief overdag 

Dit is niet met de bedoeling om inkomsten te genereren, wel zou eventueel aan het eindpunt 

warme chocomelk en poffertjes kunnen verkocht worden. 

Werkgroep: Elke Antheunis, Elke VA, Stefanie 

De werkgroep werkt de invulling van de activiteit uit en bestelt/voorziet al het nodige.   

Indien er extra hulp nodig is op de dag zelf, zijn er nog leden die zeker een handje willen 

toesteken.. 
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4. Carnavalparty 

De griezelparty wordt verschoven naar de periode rond carnaval (als covid het toelaat).   

Net voor de krokusvakantie: Zaterdag 19 februari 

Werkgroep: Kathleen, Inge, Ellen, Caroline, Evi 

Evi stelt een mailtje op dat kan verstuurd worden in naam van de ouderraad.  Met de 

vermelding dat als de nieuwe datum niet past, ze de reeds betaalde centen kunnen 

terugkrijgen. 

 

5. Kerstgezelligheid 

Vermoedelijk zullen tegen woensdag strengere maatregelen komen waardoor een samenzijn 

voorlopig niet meer zal mogen. 

Eventueel na de kerstvakantie, indien de cijfers veel beter zijn, een soort nieuwjaarsreceptie. 

 

6. Stavaza covid 

Sinds de vakantie zijn er al wat meldingen van covid.  Het CLB wordt overspoeld en moet met 

prioriteiten werken.  Daarom gaat er heel wat tijd over tussen de vaststelling van de 

besmetting tot de communicatie vanuit het CLB. 

Al van voor de herfstvakantie worden de mondmaskers opnieuw opgezet en wordt er extra 

goed verlucht.  Bezoekers in de school moeten ook een mondmasker op. 

 

7. Feedback vanuit opleidingstraject GOALL 

Enkele professoren leveren heel wat data aan de school.   

Gelieve de mail met de bevraging, die werd verstuurd (van Evi op 15 oktober), eventjes in te 

vullen.  Deze info is waardevol om analyse op te doen.   

Momenteel is er nog te weinig feedback om er iets concreet mee te kunnen doen.  Misschien 

moet deze enquête naar alle ouders doorgestuurd worden? 

Voor de leerlingen van 5 en 6 is er ook een instrument opgesteld om hen te bevragen. 

 

8. Varia 

- 24 december is het geen school in de namiddag. 

- Evi informeert nog eens naar de subsidies bij de gemeente. 

- VCOV lidmaatschap vernieuwen?  Evi zal eerst horen wat dit precies inhoud. 
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