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Verslag Ouderraad Edugo Sint-Vincentius 23/04/2015 

 

Aanwezig:  

 

Vincent, Geert V. Stephanie, Tamara, Jeroen, meester Tim, Lien, Katy, Olivier, 

Magali, Mieke, Els, juf. Cynthia, juf Ingeborg, Geert, juf Evelien, juf Marleen, juf 

Veerle, juf Marleen D., Hans, My-Phuong, Erika 

Verontschuldigd:  Ann, Karen, Nancy 

 

 

1/ Ouderraad algemeen: 

Bij afwezigheid van Ann zit Vincent de vergadering voor. 

2/ Schoolraad: (d.d. februari 2015) 

Leerlingen aantal bij telling op 1 feb 2015: nu / (vorig jaar) 

- kleuter:     141 / (133) 

- lager:      228 / (207) 

Een hoger leerlingenaantal resulteert in meer lestijden. Maar er werd in februari 2015 geteld op 11 

klassen terwijl er er 12 in het schooljaar 2015-2016 zouden moeten gecreëerd worden. Er vertrekt in 

6de leerjaar en er komen 2 derde kleuterklassen binnen in het 1ste leerjaar.  

Er zullen volgend schooljaar maar 5 kleuterklassen zijn door minder inschrijvingen van geboortejaar 

2010 omwille van containerklassen en minder capaciteit op school door de verbouwingswerken. 

Hierdoor konden er dat jaar minder kinderen worden ingeschreven. Dit zal zich volgend jaar laten 

voelen in de derde kleuterklas en nadien in het lager. 

3/ Sponsortocht: 

 Hartelijk dank aan de helpers om dit voor elkaar te krijgen! 
 Ging door op zaterdag 21 maart 2015, net voldoende mensen om rond te gaan 
 Concept wordt geëvalueerd  is momenteel zeer arbeidsintensief, soms grote inspanning 

om € 15 binnen te halen en in verhouding meer lay-out werk dan bv. voor € 25 of 50 
 

ouderraad.edugo.sintvincentius@gmail.com 

4/ Voorbereiding Schoolfeest:  

 Werklijst is rondgegaan. 

 Tent: levering op woensdag 27 mei 2015 circa 13u à 13u30: wie helpt?  (Barry, Jeroen, 

Hans, …) Graag nog enkele vrijwilligers.  

De datum kan nog wijzigen, meer details rond half mei. 

mailto:ouderraad.edugo.sintvincentius@gmail.com
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 Traiteur “Chez Vous”: prijzen idem als vorig jaar. (bevestigd)verkoop prijs blijft 

ongewijzigd: 15€ (volw) - 8€ (tot 12j) – gratis (-6j) 

 Pannenkoeken!!!! Deeg wordt besteld bij bakkerij Van Damme.  

Bakkers gekend en reeds in werklijst opgenomen. 

 Oude volksspelen – Provincie-spelletjes: geboekt door juffrouw Veerle. Ronny haalt op. 

 WC-blok: niet via Stad Gent. In orde via Geert V, van de chiro. Wordt dit jaar nog geplaatst 

als overgang. Op moment van bestelling was nog onvoldoende zicht op de voortgang van 

de werken en de bereikbaarheid van het nieuwe sanitaire blok.  

 Gratis speelkaart voor alle kinderen van de school: (Veerle zorgt voor de kaarten) 

=met meerderheidsstemmen goedgekeurd 

speelgoed betalende speelkaarten nog voldoende 

’klein’ speelgoed nieuw aan te kopen (450 stuks). Karen zorgt hiervoor.  

 Springkasteel Dagmar Buysse: Levering nog afspreken (ADG – normaal op te halen op 

vrijdag voor 15.00 -> Geert V + helper? Geld voorzien voor de borg) 

 Bijkomend springkasteel lagere schoolkinderen: geregeld via juffrouw Ingeborg, Ann heeft 

de documenten 

 Ijscréme-kar:100€. Vincent boekt. (Ijsmanneke) 

 Sponsors worden aangesproken: 30L deeg bij Van Damme (Nancy) in 5 à 6 porties 

verdeeld.  

 Koeken voor de werkers op zaterdag:  25 koeken worden besteld bij Bakkerij Moeraert, 25 

koeken bij Bakkerij  Edelweiss (Erika) 

 Piccolo’s(180) & pistolets(210) bij Hemelsoet. (Ann) 

 EHBO: Vincent 

 Opmerkingen:  

o Koffie-shift tussen 11-13u afschaffen? -> weinig vraag, wel koffie schenken indien er 

vraag is maar geen vaste shift van maken 

o Programma duidelijk uithangen/in boekje/aankondigen 

o Deuren open vanaf 11u / 11u30 (zoals op uitnodiging) om vroeg-komers buiten te 

houden? -> praktisch moeilijk te verwezenlijken, tent moet open zijn voor 

medewerkers. Vanaf volgend jaar kan dit makkelijker verwezenlijkt worden als de 

speelplaats afgesloten kan worden. 

o Kijk-zone voor ouders die hun kindje willen zien optreden? ->  

 niet mogelijk, mensen blijven staan en de zone zal snel overvol geraken.  

 Voorstel om video te maken werd niet verder concreet besproken; je hebt al 

goede apparatuur nodig om dit te kunnen doen. 

o Volgend jaar feest-editie? (Olivier Mollé) 

  

 

5/Verslag WOF 25/03/2015 

 

 Tent = besteld. Afmeting 52.5m*20m Op de traditionele manier plaatsten. 

 

 4 rijen buffet bij voorkeur in de tent. Zie schema Koen. (att) Dit jaar geen mogelijkheid om 

tenten achter de grote tent te zetten. 
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 Koen paneel achteraan zetten met 3 fasen (steamer 3*380)+ 1 mono. 

 

 Vraag om aan de kassa ook stopcontact te hebben voor de betaalterminals. (verlengkabel (2 

terminals)) 

 

 Toiletwagen werd besteld, en plaatsen we; Nemen geen risico op bereikbaarheid school. Hoe 

water halen? (checken rond de eerste communie)  in nieuw sanitair blok zijn 2 

aftapkraantjes voorzien die hiervoor dienst kunnen doen 

 

 Water naar de tent halen? Bijkeuken? 

 

 Aanvoer materiaal via zijkant/de wijk? (brouwer, tent, sermyn)  Veerle: Kan niet, gecheckt 

26/03/15 

 

 Waar frigowagen? Zo dicht mogelijk bij de toog!! 

 

 Ijskar: weekend zelf afspreken 

 

 Podium: 20 panelen. 4 diep, 5 breed (besteld) 

 

 Hoek pannenkoeken/hamburger blijft op vaste plaats; 

 

 Toog andere kant, zoals vorig jaar. 

 

 Leeggoed en paletten bekijken op de moment zelf. 

 

 Gras maaien – Ronny. 

 

 Lichte nadars voor 2015. 

 

 Sermyn, houten stoelen besteld. (Stephanie/GeertV 185 tafels/800st – 1200 stoelen in totaal 

(geers 100t/400st) 

 

 1 groene tafel overhouden voor de helpers. Klaarzetten aan de zijkant van de tent. 

 

 Tombola + kinderprijzen: niet in de nieuwbouw, wel de nieuwe refter; kan volledig afgesloten 

worden. Is afgesproken met Veerle. 

 

 Springkastelen + spelen: waar plaatsen? Achteraan in de tuin.. Bij slecht weer in turnzaal. 

 

 Chez Vous:  

 

Prijs:VW 15€, (laattijdig 18€)  

 

Kinderen <12jr  8€ (laattijdig 9€)  

en tot 6jr gratis. 

 

 Inschrijven tot woensdag voor het schoolfeest, nadien prijs omhoog. 
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 Speelgoed: Karen. Voldoende beschikbaar. Gratis speelkaarten via de school + naam 

opschrijven. 

 

 Viskraam reserveren. ADG (ok) 

 

 Volksspelen, ok; Ronny gaat erom. 

 

 Ann Polis bespreken voor de tent.(aangevraagd) 

 

 Liesbeth: rekken in orde.  Tombola: # planten? Doorgeven. 75 minder dan vorig jaar.(500 

doorgegeven) 

 

 Fristi -> ook aan de toog en niet enkel kinderkraam.  Maar dan aan volle pot. -> aanpassen 

op de prijslijst. 

 

 Er wordt geëvalueerd na schoolfeest of er nood is aan wijziging dranken: bv; Coke Life, 

Finley. Er wordt gevraagd aan de obers om de vraag naar andere dranken door te geven 

zodat dit geëvalueerd kan worden.  

 

 Peter Persoon – vroeger afhalen 

 

 Tussentoog – balksysteem behouden; Toog  

 

 Toog herbekijken, meer naar rechts. Frigowagen op zijkant aan de kant wijk. 

 

 1/Ofwel afwas + Frisdrank aan de wijkkant + tap + bier + koffie + afwas. 

2/Ofwel frisdrank + tap + bier + afwas 

3/Ofwel afwas in het midden. 

 Bekijken op vrijdag. Belangrijkste is het gemak van de garçons. 

 

 Pannenkoeken enkel uit het vuistje en zelf afhalen.-> geen borden. Dus kijken om koffie 

afwas ook samen te steken. 

 

 Tafeltje voorzien voor afgewassen glazen + en terugzetter 

 

 Smal toogkse maken.- of aankopen+ of huren. Geert V kijkt. 

 

 Afruimen BBQ niet te ver opstellen 

 

 Prijs sponsorboekje -> Jeroen heeft prijs via Gobeyn 

 

 Drankkaarten waar? Bij Geert en Tamara  

 

 Brief helpers (Veerle) 

 

 Uitnodiging meegeven voor kinderen die volgend jaar instappen.(Veerle) 

 

 Liedjeslijst uithangen. (Veerle) 

 

 Sabam (Ann) 

 

 Prijslijst (Geert V) 
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6/Thema schoolfeest: Eurosong 

7/Stavaza Bouw: 

(Na de vergadering gingen de aanwezigen de bouw eens bekijken) 

 Dank helpers bij verhuis van de klasjes 

 Refter en toiletten voorlopig opgeleverd: de refter gaat 4 mei in gebruik, sanitair sedert 

deze week. 
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 Keuken: bij eerste uitrusting (tijdens zomervakantie), nog niet geïnstalleerd. 

 Tafels en stoelen zijn geleverd. 
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 Turnzaal: bezig met dakbedekking, muren sanitair en kleedruimtes zijn opgemetst.  

 

 Oplevertijd: 1 september 

 Vraag Peter Vanroose:  kunnen speelblokken op een andere ondergrond geplaatst 

worden, gevaarlijk bij vallen…? -> geen rubber tegels voorzien op nieuwe speelplaats. Dit 

is nog niet zeker! 

 De school nam deel aan GRAS (Groene Aanleg Speelplaatsen). Volgend schooljaar op 15 

oktober is de tweede indienperiode, de school neemt contact op met de coördinator om  

verder het project uit te werken, want het ging vooral om de zonering van het terrein. 

 

8/ Eerste Communie: 

 Tamara en Nick trekken de activiteit: 

 26 communicantjes 

 9 mei 2015 

 Helpers vanaf 14u 

 Reeds toegezegd: Jeroen (tot 16u), Katy (later), Vincent, Hans, Erika, Geert V, Cristel, 

Magali 

 2016: zaterdag voor Hemelvaart = 30 april (onder voorbehoud) 

 

8/VARIA: 

 Opbrengst schoolfuif: 4800€ (vorig jaar: 3300€): meer sponsoring, grotere opkomst 

(zaterdag) Dank aan iedereen die geholpen heeft/gekomen is.  

 Volgende Editie: 5 maart 2016 
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 Prijs voor wedstrijd sponsorboekje: aankoop door ouderraad bij volgende editie? 

 Iedereen bedankt voor hulp bij de verhuis 

 

 

9/ Data: 

 1ste communie: zaterdag 9 mei  

 Ouderraad: woensdag 17 juni, 20u 

 Schoolfeest: zondag 31 mei  

 Afscheid 6de jaars: vrijdag 26 juni  

 Laatste schooldag: 30 juni (11u40) 

 

 

  

 

    

Datum volgende vergadering: 

Woensdag 17 juni om 20u lerarenlokaal 


