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Verslag Ouderraad Edugo Sint-Vincentius 15/12/2015 

 

Aanwezig:  

 

Saskia, Magali, Jolanda, Vincent, Erika, juf Veerle, Koen, Els, juf Evelien, Mieke, 

Lien, Katy, Ester, Sofie, Jeroen, Nancy, Veerle B., juf Marleen DS, juf Ingeborg, 

partner van My-Phuong 

Verontsch: Olivier, Ann, Sabine, Stéphanie, Tamara 

 

1/ Belangrijke data:   

 Nieuwjaarsfeestje ouderraad, werkgroep en leerkrachten: 23 januari 

 Vergaderingen ouderraad: 27 januari, 16 juni telkens om 20u, voor april wordt nog een 

datum gezocht 

 Sponsortocht: zaterdag 27 februari 

 Fuif: zaterdag 05 maart Old School Party IV 

 1e communie : zaterdag 30 april om 14u30 

 Receptie 1e communie: zaterdag 30 april, vermoedelijk half 4 of kwart voor 4 

 Schoolfeest: zondag 29 mei  

 Afscheid 6e jaars:  woensdag 29 juni  

 

2/ Financieel overzicht schooljaar 2014-2015 

Het financieel overzicht werd toegelicht met als belangrijkste opmerkingen: 

- Opbrengsten k&w  2014 gedaald 

- Schoolfeest: weinig verschil  aankoop meubilair gesponsord 

- K&W 2015: meer kaartenverkoop, grotere opbrengst tombola  grotere opbrengst 

niettegenstaande extra kost voor huur tafels en stoelen. Meer verbruik.  

35% v/d opbrengst naar school. 

 

3/ Stand van zaken bouw 

- Oplevering nieuwbouw is gedaan 

- Omgevingswerken: aannemer is aangesteld, offerte zit in Brussel, start in het voorjaar 

- Kasten aan de muur: aanbesteding is uitgeschreven 
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4/ Groene speelplaats 

- Januari: stemming in de klas waarbij de kinderen uit een voorselectie van  haalbare ideeën 

mogen kiezen. Uiteindelijk zal de stemming leiden tot een 5-tal ideeën die uitgewerkt zullen 

worden.  

- Aanleg zal in 3- à 4-tal fasen verlopen. 

- Dit is een project door ouders met hulp van de leerkrachten. 

5/ Kaas en wijnavond: 

Evaluatie kaas & wijnavond in groepjes a.d.h.v. post-its: start – keep – stop  

 Zie bijgevoegde excel-file 

 

6/ varia 

- Ideetjes:  

o  wijnverkoop organiseren gekoppeld aan K&W avond?  

 of aansluitend op projectweek?  

 Forum geven aan wijnhandelaar: slavino, BC wijnen, … Veerle kijkt contacten na 

o Vers geperst appelsap verkopen? Mieke doet navraag 

- Bedankt voor een deel van de winst van K&W : wordt gebruikt voor kasten kleuters 

- Opbrengst quiz: iets minder dan vorig jaar: minder ploegen, drank niet koel genoeg?) 

volgend jaar wordt de quiz door enkele leerkrachten opgesteld wegens te moeilijk voor de 

meeste teams 

opbrengst voor voetbaldoelen ea 

dank aan Jeroen voor logistieke steun 

- Info-avond rond veilig internetten door Child focus: ev. voor april? Veerle neemt contact op: 

nog geen antwoord (midden januari 2016) 

- Magali bedankt voor de Rode Neuzen-actie , goede opbrengst 

- Leerkrachten geven op eigen verzoek special act op nieuwjaarsfeestje – gaat niet door. 

- Middageten: wat zijn de regels op school wat betreft proeven bij warme maaltijd? kinderen 

proeven alles. De leerkrachten kennen de kinderen en weten wie nooit iets lust en ook de 

kinderen die echt iets niet lusten: dan wordt er niet geforceerd. 

- Grootouderfeest bij de kleuters: mogelijkheid tot keuze voor 13 of 14 januari, wordt voor de 

vakantie op een briefje meegegeven. 
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- Zwemmen: 3e lj is twee uur onderweg voor half uur zwemmen. Kan dit aangepast worden 

naar 1 uur zwemmen om de 2 weken?  nee, planning hangt af van zwembad. Reeds in 

januari gaan de turnleerkrachten in overleg met de sportdienst, maar vele momenten liggen 

sowieso vast en kunnen niet verschoven worden door de maximale bezettingsgraad van S&R 

Rozebroeken. 

- E-mails: positieve reacties 

OPGELET: invulbriefjes worden nog steeds op papier meegegeven en op school terug 

bezorgd. Dit kan nog niet via email verwerkt worden. 

- Zoektocht brouwers wordt verdergezet, maar omwille van tijdsgebrek nog niet gedaan 

 

 

 

 

   Datum volgende vergadering: 

 27 januari 2016, 20u leraarskamer 


