
OUDERRAAD 28 NOVEMBER 2022

Aanwezigen: meester Gert, Ann-Sophie, Joke

Verontschuldigd: Els, Ben, Kim, Nils, Pieter, Horiya, Caroline

Verslaggever: Joke

Aanvang/einde: 20.30u – 22u

Agenda:

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

2. Activiteit ouders instapklas

3. Terugblik op eerste wondertalk

4. Volgende wondertalk

5. Kerstmarkt

6. Ouderactiviteit/fuif?

7. Update werkgroepen

8. Varia

Onderwerp Besproken Acties
Goedkeuring vorig
verslag

- Questi groep ouderraad + instructiefilmpjes

Questi delen?

o We kiezen ervoor om mensen

persoonlijk aan te spreken of verder te

helpen bij vragen of moeilijkheden.

o Misschien de tip geven aan ouders dat

er kunnen inloggen onder hetzelfde

account?

o Questi groep ouderraad gaan we enkel

voor mededelingen gebruiken, het is

niet de bedoeling dat hierin gereageerd

wordt. We verwijzen wel naar het

mailadres van de ouderraad voor

vragen of opmerkingen.

- Soepdag januari?

Ouderraad De Wondertuin – Verslag – ouderraad@dewondertuin.be



o Werkgroep gezonde voeding neemt dit

op. Voorkeur voor vrijdag.

Activiteit ouders
instapklas

Aparte activiteit organiseren om ouders van de
instapklas meer met elkaar in contact te brengen? We
organiseren niets apart maar hopen dat de aparte
activiteiten voor de ouders tegemoet komen aan de
nood om ouders meer in contact te brengen.

Terugblik op eerste
wondertalk

- Opbrengst van 147,50 euro (zonder betaling
spreker)

- interessant onderwerp
- vragen we voortaan toch bijdrage vooraf of

organiseren we andere activiteit om dit te
financieren?

- Slides moeten nog gedeeld worden

Els: slides
vragen +
betaling?

Volgende
wondertalk

Onderwerp: EHBO door Els Tanghe
Datum: 20/4/2023

Kerstmarkt Sponsorloop
Gluhwein, jenever, chocomelk, hotdogs, dessertbuffet

Ouderfuif Locatie: ontspanningszaal van BIM internaat
Datum: 18/3/2023. Is dicht bij kinderfuif. Opkomst?

Update werkgroepen Hoe ver staat het? Werden nieuwe kandidaten al
geïntegreerd?

- communicatie: iedereen zit in aparte whatsapp
groep. Datum voor overleg moet nog gepland
worden.

- Verkeer?: geen evolutie
- Gezonde voeding: zijn er nog extra kandidaten?
- Evenementen: loopt goed, actief bezig
- Kernouderraad: wie engageert zich nog?

Behouden we hetzelfde concept? Definiëren
wat het doel is en wat de verwachtingen zijn

Varia - Ouderraad van 9/1/2023 wordt verplaatst naar
16/1/2023!

- Kalender school aanvullen
- Tekenfund actie: kostelijk maar wel eens iets

anders dan wafels. Het blijft vrijblijvend en we
plannen dit niet jaarlijks te doen

Meester Gert:
kalender op de
website
aanvullen

Volgende ouderraad: 16/1/2023

Agendapunten volgende ouderraad:

Ouderraad De Wondertuin – Verslag – ouderraad@dewondertuin.be


