
Verslag ouderraad woensdag 12 december 2018 
Aanwezig: Vincent, Jolanda, Leen, juf Veerle, Veerle B, Hans, Katy, Joachim, Mandy, Sofie B, Isabelle, 
Erika, Els 
 
Verontschuldigd: Olivier, Nele, Deborah, Lien, Brecht, My Phoung 
 

1. Opmerkingen vorig verslag van 18 oktober 2018 
Er zijn geen opmerkingen. 

 

2. K&W 
 Vlotte organisatie - > hartelijk bedankt aan alle helpende handen, ouders en leerkrachten 

 Voorbereiding k&w ging vlot, dankzij de vele helpers. De kaas in stukjes resulteerde in 
kortere wachtrijen 

 Kaas: Schollaert: lekkere kaas, fruit niet voldoende en wat eentonig. 

 Lekkere wijn – Slavino 

 Lekker brood, veel positieve reacties, alleen te veel 

 Leuke sfeer 

 Frietjes ging vlot 

 PowerPoint in inkom, eventueel volgend jaar ook op de TV in de refter (USB-stick)? 

 Taarten buffet opnieuw geslaagd (een 15 taarten/cakes) 

 Tombola, alles was uitverkocht. Dankjewel Hans en Vanessa voor de organisatie! 

 Alexia: opbrengst was 372 euro. De ouders zijn héél blij en danken ons hiervoor. 

 Veel drankkaarten in VVK verkocht -> niemand heeft een opmerking gemaakt i.v.m. nieuwe 
kaarten/ gebruik oude… 

 Er werden foto’s genomen 

 Inkom/kassa volgend jaar eventueel verplaatsen? In de gang tussen refter en turnzaal? 

 Verbeterpunten: 
o Indien volgend jaar opnieuw met Schollaert – Fruit eventueel via sponsering? Of zelf 

voorzien. 
o Weinig groenten bij de vleesschotel 
o Reclame maken in Attentia, nakijken wanneer we moeten indienen 
o Enkele reserveprijzen voor tombola voorzien en 2 kassadoosjes om rond te gaan 
o Botertjes op voorhand uit frigo halen 
o Brief vrijwilligers en taart vroeger versturen 

 

3. Sponsordossier 
 Concept sponsordossier nog even toelichten 

o Veerle DP gaat de aanpassingen uitvoeren 
o Rekeningnummer toevoegen 
o Nog inkomkaarten voor de fuif, maar geen drankkaarten meer 

 Doel: verfraaiing speelplaats 

 Starten vanaf januari 2019, wie wil helpen, Joachim verstuurd doodle 

 Verwachtingen verduidelijken voor diegene die rondgaan 

 Op zaterdag 9 februari om 14u, gaan we samen op stap voor wie zin heeft. 

 Opnieuw een mail maken voor de ouders van de school zelf. 



 

4. Feestival 
 Leuke, mooie show 

 Vlotte organisatie van de bar, bedankt aan alle leerkrachten en de collega’s van de andere 
scholen voor de fijne samenwerking 

 78 euro betaald door de ouderraad voor de catering van de kinderen 

 Gedicht op zijgevel school is gemaakt door het 1ste leerjaar. Er komt nog een spot op. 
 

5. Varia 
 Voorleesweek 

Enthousiaste leerlingen, foto’s op de website. Dankjewel aan alle voorlezers!  
Is er een foto ingediend? 

 

 Voordracht: 
Thema: Anti-pesten? Emoties bij kinderen? Weerbaarder maken? 
Leen vraagt na i.v.m. een spreker. 
Advertentie laten plaatsen in attentia.  
2de helft van februari laten doorgaan? Maandag, dinsdag of donderdagavond. 

 

 Tekenfund 
Vanaf nu om de 2 jaar, volgend jaar dus niet. Timing misschien aanpassen naar later op het 
jaar zodat het niet samenvalt met de schoolfoto’s? 

 

 Schoolfoto’s 
Positieve reacties over online bestellen 
Peuters krijgen in mei nog een nieuwe klasfoto met de voltallige klas 

 

 Mailing ouderraad in BCC? GDPR-wetgeving 
Via mail gaat er schriftelijke toestemming gevraagd worden, graag een antwoord terug. Zo 
kunnen we blijven mailen in CC om niemand over het hoofd te zien. 

 

 9 januari nieuwjaarsreceptie op Slotendries van de overkoepelende ouderraden. 
Wie gaat er mee? 
In 2020 bij ons op school. Suggesties voor activiteit? 

 

 26 januari nieuwjaarsfeestje 
Thema en uitnodiging volgt nog 

 

 20 december quiz warmste week 
 

 Er rijden terug veel auto’s in de straat van school 
 

 Dankjewel aan alle leerkrachten voor de bosklassen! 
De leerkrachten bedanken de ouderraad voor de chips 

 

 De kinderen zijn zéér tevreden met het speelrek 
 

 De hyperlink is oké in de mailing vanuit de school 
 



 Luizenbezoek op school. De school hoopt in januari een kriebelteam te kunnen oprichten. 
Hier steekt veel werk in om alle kinderen te controleren. 
 

6. Data volgende vergadering 
Volgend ouderraad zal plaatsvinden op woensdag 27 februari 2019 

 

7. Belangrijke data:  
 Woensdag 9 januari: receptie overkoepelende ouderraden -> Slotendries 

(2020 zal het op onze school zijn) 

 Zaterdag 26 januari 2019: nieuwjaarsfeestje 

 Vrijdag 15 maart 2019: Old School Party (7de editie) 

 Zaterdag 18 mei 2019: plechtige communie 

 Zondag 12 mei 2019: schoolfeest 

 Zaterdag 25 mei 2019: eerste communie  
 

 


