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Verslag Ouderraad 

25 augustus 2015 

 
Aanwezigen:  
Ines Van Buynder, Karin De Lamper, Kristof Van der Borght, Yves Verhaege, Anja 

Smet, Pieterjan Arnauts, Pieter Swinnen, Cindy Verdoorent, Dirk De Ketelaere 
(gedeeltelijk) 

 
Verontschuldigd: Steven Verberckmoes, Christian Smet   

 

 
Agenda: 
 

 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 
Ok  

 

2.  Verkiezingen nieuw bestuur 
 

Voorzitter: Kristof Van Der Borght  
Secretaris: Cindy Verdoorent 

Penningmeester: Ines Van Buynder   
 

 
3. Activiteitenagenda 

 
-Infoavonden op 03 september en 08 september, 19.30 uur 

Kristof zal voor alle kleuterklassen  en in het 1ste leerjaar een woordje uitleg 
geven over de ouderraad. Nadien wordt er een glaasje cava aangeboden, de 

glazen worden voorzien door het school. Kristof bestelt de cava. Flyers zullen 
ook gebruikt worden.  

 

-12 september : jaarmarkt 
   

-vrijdag 18/12/2015: kerstevocatie 
Werkgroep moet nog worden samengesteld, op de volgende vergadering. Er zal 

een kerstviering plaatsvinden in de kerk en nog een nader in te vullen activiteit.  
De ouderwerking zorgt voor de catering.  

 
-Quiz op 20/02/2016 (voorlopige datum, nog verder te bekijken) 

 
-Opendeurdag op 19/03/2016 

 
-mei/juni 2016: nieuwe activiteit?? Of etentje (of beiden) 
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Fuif, bodega, picknick,iets organiseren op moment van de kermis?  
(op 20/05/2016 is het schoolfeest).  

 
-6de jaars activiteit op 29/06/2016 

 
 

4. Data vergaderingen ouderraad 
 

23/09/2015: 20.00u in de Wase Wis 
01/12/2015: 20.00u Duiventoren 

28/01/2016: 20.00u Oyevaer 
21/04/2016: 20.00u Oyevaer 

 
 

5. Verkeerssituatie aan de school ( uitleg door Dirk De Ketelaere) 

Op de onderwijsraad is de verkeerssituatie aan bod gekomen. Ze zijn 
momenteel bezig met een mobiliteitsplan voor heel Kruibeke. Voor Bazel is er 

een nota omtrent de circulatie in het centrum en het parkingbeleid. De 
bedoeling is om het verkeer in het centrum te beperken (verkeer naar De 

Dulpop via de Kemphoekstraat?). Het verkeer dat bestemd is voor de 
horecazaken rond de kerk, voorzien van een parking buiten het centrum.  

Dirk De Ketelaere neemt een aantal opties mee. Ten eerste: in de Lamperstraat, 
1-richtingsverkeer invoeren, aan beide kanten mag er geparkeerd worden.  

Eventueel eerst als proefproject en na grondig overleg met de bewoners van de 
Lamperstraat. Ten tweede het parkeren beperken tot 1 kant van de straat en de 

straat dan aanpassen (verkeersluw aan de kant van het niet parkeren). Een 
derde optie is de straat in de buurt van de school af te sluiten maar dan zou er 

iemand van de school of ouderwerking moeten staan. De vraag wordt gesteld of 
deze taak niet kan worden opgenomen door de politie of een stadswacht.  

 

 
 

 
 

 
 


