
VERSLAG OUDERRAAD 20/09/2022

Aanwezigen: Kim, Nils, Pieter, Els, Ben, meester Gert, juf Lotte, Horiya, Caroline, Joke en

geïnteresseerde ouders

Verontschuldigd: Ann-Sophie, Zoë

Verslaggever: Joke

Aanvang/einde: 20.00u – 21.30u

Agenda:

1. Schets ouderraad

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering

3. Nieuwe werking ouderraad toelichten

4. Toelichting en stand van zaken werkgroepen

5. Kalender ouderraad overlopen

6. Varia

Onderwerp Besproken Acties
Schets ouderraad Info over ontstaan en werking van de ouderraad en de

werkgroepen die werden opgericht. Els is onze
voorzitter, Ben is penningmeester.

Goedkeuring vorig
verslag

/

Nieuwe werking
ouderraad

We willen de ouderraad laten groeien en uitbreiden
dmv meer open vergaderingen.

- kernteam: een vaste groep ouders die zich,
samen met meester Gert en één van de juffen,
wil engageren om elke 6 weken samen te
komen rond beleid, wat er leeft bij de ouders
(geen individuele situaties, deze worden
rechtstreeks besproken met de leerkrachten of
de directie)

- werkgroepen: vergaderingen bijwonen
verbonden aan 1 of meerdere werkgroepen

- helpende handen: praktische ondersteuning op
de evenementen

Feedback van de ouders:

Ouderraad De Wondertuin – Verslag – ouderraad@dewondertuin.be



- Weinig zicht op onze werking en de resultaten
van onze initiatieven: Samen voor SAM
(financiële ondersteuning voor gezinnen die
hier nood aan hebben)

- Enquête was zinvol
- Verslagen van de ouderraad worden niet

gevonden. Agenda en verslag delen via Questi?
- Positief dat de ouderraad nu open wordt

gesteld
Toelichting en stand
van zaken
werkgroepen

- verkeersveiligheid: onderhandelingen met Stad
Mechelen over de veiligheid rond de school. Er
werden bloembakken geïnstalleerd die
vervangen zullen worden door een permanente
nadars

- gezonde voeding en welzijn: fruitproject Oog
voor Lekkers op woensdag ging in voegen. Een
ander idee is soep aanbieden in de winter.

- communicatie: nadenken hoe we best kunnen
communiceren met de ouders over oa onze
evenementen en resultaten (vb. krantje),
Trooper installeren voor de school,...

- evenementen: herfst- en lentedrink,
wondertalks vanaf dit schooljaar (infoavonden
voor ouders rond bv. mediawijsheid, EHBO voor
kinderen), kerstmarkt, wonderbar, kinderfuif,
ouderraadactiviteit (nog te bepalen), tuinfeest.
Hiervoor zoeken we de meeste helpende
handen. Voor ingrediënten voor onze
evenementen kunnen we beroep doen op één
van de ouders die chef-kok is in een restaurant

- opvang: tot nu toe niet uitgewerkt, staat op de
planning voor dit schooljaar. Vb. opvang op
school in de schoolvakantie

Overlopen kalender
ouderraad

Planning ouderraad:
- 17/10/2022
- 28/11/2022
- 9/01/2023
- 27/02/2023
- 17/04/2023
- 30/05/2023 (opgelet, dinsdag!)
- 19/06/2023

Start om 20.30u, duur ongeveer 1.5u
Varia /

Volgende ouderraad: 17/10/2022

Agendapunten volgende ouderraad: aparte activiteit organiseren voor ouders van de kleuters?

Ouderraad De Wondertuin – Verslag – ouderraad@dewondertuin.be


