
VERSLAG  VERGADERING  OUDERRAAD 

19/9/2019 

 

Lid ouderraad Aanw. Verontsch. Afw.  Lid ouderraad Aanw. Verontsch. Afw. 

Bernadette X    Peggy X   

Andy X    Wim X   

Bert  X   Kristel X   

Davy M. X    Vanessa X   

Davy S. X    Greet  X  

Geert X    Beatrix X   

Els X    Peter H.  X  

Dries X    Dorothy X   

Ann X    Pieter X   

Wally X    Inez  X  

Katrien   X  Saskia X   

 
Aanwezige leerkrachten: Juf Leen en Juf Cynthia 

 

1. Verslag vorige vergadering 

Het is ondertussen al van 3 april geleden dat we nog samen kwamen.  Het verslag van vorige 

vergadering werd kort door Andy overlopen om ons geheugen op te frissen. 

 

2. Ouderraadcafé begin schooljaar 

Er was voldoende hulp, maar te weinig drank.  Hier zal zeker rekening mee gehouden worden 

volgend jaar. 

 

3. Kaas- en bieravond 

De kaas- en bieravond gaat door op zaterdag 19 oktober. 

Deze wordt georganiseerd door Peggy, Andy en Davy.  Wim komt ’s avonds ook helpen en 

Vanessa helpt met het dekken van de tafels. 

De flyers werden reeds meegegeven aan de kinderen. 

 

4. Sponsoring toneel 

Het toneel gaat dit jaar door op 22 (VIP), 23 29 en 30 november en 1 december.   



De inkomsten van het toneel zijn onze vornaamste bron van inkomsten.  Er wordt van ons 

dan ook verwachte dat we de sponsoring op ons nemen en het bemannen van het café 

tijdens de pauzes en na het toneel. 

De opbouw van het decor en het stellen van de stoelen gaat door op 18 oktober. 

In oktober stuurt Davy een link door met wanneer welke hulp nodig is.  Het is de bedoeling 

dat deze lijst goed gevuld geraakt met mensen van de ouderraad. 

 

5. Dag van de leerkracht 

De dag van de leerkracht valt dit jaar op een zaterdag.  Daarom gaat hij door op vrijdag 4 

oktober.  De voorbereiding start om 15u en het feestje zelf duurt van 15.35u tot 17u. 

Willen komen helpen: Wim, Peggy, Bea en Davy. 

 

6. Volgende vergadering 

We plannen nog een vergadering vóór aanvang van het toneel.  Deze zal doorgaan op 

donderdag 14 november. 

 

7. Vastleggen activiteiten 

- Verkoop kerstrozen: deze gaat door begin december 

- Verkoop zeevruchten:  

- Kwis: deze gaat zeker door, maar er is nog geen datum voor vastgelegd.  Deze zal 

waarschijnlijk opnieuw georganiseerd worden door Peggy, Katrien en Greet, eventueel 

aangevuld met nog een nieuwkomer.  Hier komen we in een volgende vergadering nog 

op terug. 

- Paasontbijt: dit wordt opnieuw georganiseerd door Els en Vanessa en dit jaar engageerd 

Davy M zich om mee te organiseren.  Paasmaandag valt op 13 april en dit valt in het 

midden van de paasvakantie, wat misschien wel een negatief effect zal hebben op het 

aantal inschrijvingen. 

- Er wordt naar een alternatief gezocht voor de kerstmarkt die slechts 2-jaarlijks 

georganiseerd wordt.  Een halloweentocht in samenwerking met Femma is een mogelijke 

piste die verder bekeken wordt.  Dorothy organiseert dit voor Femma en gaat nakijken 

hoe een samenwerking met de ouderraad mogelijk is. 

- Er wordt overwogen om dit jaar ook champagne aan te bieden bij de wijn- en 

cavaverkoop.  Pieter neemt hiervoor contact op met Bernadette. 

- Er wordt volop gebrainstormd over het schoolfeest, maar er ligt nog niets vast. 

 

8. Financieel plaatje 



De inkomsten en uitgaven van vorig jaar werden overlopen door Vanessa. 

De vaste kosten van vorig jaar zullen ook dit schooljaar betaald worden: klasgeld, Sintgeld en 

fruitproject.  Dit jaar zullen we ook het vervoer van de bosklassen bekostigen. 

 

9. Rond-de-tafel 

- De Sint komt langs op donderdag 5 december.  Peggy engageert zich als Zwarte Piet. 

Andy kijkt met de werkgroep na of het wenselijk is om de Sint te laten toekomen met 

paard en kar.  Hij kent iemand die dat mogelijks zou willen doen. 

- Op koude winterdagen mogen de kleinste kleuters tijdens de middag binnen spelen in de 

klassen of de turnzaal. 

- De eerste fase van de renovatie van het huis van Marcella gaat van start einde dit 

schooljaar.   


