Verslag Ouderraad Edugo Sint-Vincentius 04/05/2017
Aanwezig:
Veerle DP, Marleen DS, juf Anneleen, juf Evelien, juf Karen, juf Tine, Veerle B., Katy, Joachim,
Olivier, Erika, Els Vermeulen, Mieke, Mandy, Jolanda, Lien C., Hans, Saskia, Jeroen, Koen en My-Phuong
Verontschuldigd: Vincent, Ann, Stephanie, Lien, Tamara, Nancy, Valerie, Sophie, Karen

1 Opening
Veerle B opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2 Opmerkingen vorig verslag van 21 februari 2017
Er zijn geen opmerkingen betreffende het verslag van 21 februari.
3 Wijziging bestuur ouderraad
Valerie heeft besloten om uit het bestuur te stappen, omdat ze momenteel te weinig tijd heeft om haar
taak als bestuurslid uit te voeren.
Zij die geïnteresseerd zijn mogen zich steeds kandidaat stellen om tot het bestuur toe te treden. Maar
voorlopig wordt de plaats niet ingevuld.
4 Schoolraad
Joachim gaat zetelen vanuit de ouderraad en Nancy gaat voor de komende twee jaar verder doen in de
schoolraad. Er waren geen andere kandidaten.
5 Schoolfeest op 11 juni 2017
- Thema
Het schoolfeest heeft dit jaar als thema: Iedereen telt mee.
- Sponsoring
De sponsortocht kwam moeilijk op gang, maar ondertussen begint het goed te komen. Iedereen die
meedeed wordt bedankt voor hun inzet.
Er is ook een mail verstuurd vanuit de ouderraad via de school naar de ouders met de vraag of zij eventueel
de school wensen te sponsoren. Sommigen hebben gereageerd en zijn we blij met dit initiatief.
- Sponsorboekje
Ook dit jaar zal in het sponsorboekje een ‘prijsvraag’ terug te vinden zijn waarbij een prijs gekoppeld zal
worden. Deelname kan op het schoolfeest en in de namiddag wordt de winnaar bekendgemaakt.
- Prijzen van de BBQ
Dit jaar is de traiteur De Lage Vuurse. De aankoopprijs is zowel gestegen voor de kinderen als voor de
volwassenen. De marge is zo miniem waardoor er dit jaar geopteerd wordt om de prijzen als volgt aan te
passen:
kinderen jonger dan zes:
€4
hamburger + appelmoes OF veggiebuger
kinderen vanaf 6 jaar en tot 12 jaar: € 8
2 stukken vlees: hamburger en worst
OF veggieburger en gevulde paprika met seitan
volwassenen:
€ 16 3 stukken vlees: witte worst, BBQ-ham en varkenssaté
OF veggie: portobello met kaas, gevulde paprika met
seitan en veggieburger

Er wordt opgemerkt dat de stukken vlees voor de volwassenen allemaal varkensvlees zijn. We moeten
volgend jaar dat misschien eens herbekijken. Er wordt nu volop ook gebrainstormd over een ander concept.
Voorbeelden: - naast de gewone hotdogs ook hotdogs aanbieden die gevuld zijn met kip
- halal vlees aanbieden
Voor de drank zullen we dezelfde prijs hanteren als de prijzen van de kaas- en wijnavond. Er wordt
nagegaan of er nog genoeg drankkaarten zijn.
- Taken
Er werd eerst gesproken om in de week van 15 mei een WOF te organiseren voor het praktisch nog eens te
bespreken. Aangezien er vorig jaar vele foto’s genomen werden van de opstelling zal dit niet langer nodig
zijn.
Dit jaar hadden we graag op voorhand vastgelegd hoe de toog wordt opgesteld. Het probleem is dat we niet
weten welk materiaal er geleverd wordt op zaterdagvoormiddag.
Per segment wordt een verantwoordelijke aangesteld die op zaterdag 10 juni in de voormiddag aanwezig zal
zijn bij de opstelling en de dag zelf.
Tafels worden door de leerlingen geplaatst.
De glazen, koffiebar, hotdog en pannekoekenstand dienen worden opgesteld.
De tent is besteld en zal 07 juni om 16 uur worden gebracht.
De afbraak van de tent. 14 juni is het pedagogische studiedag. Normaal gezien wordt de afbraak de
volgende dag gedaan. Veerle B. zal nog eens contact opnemen met de eigenaar om te weten te komen
wanneer de tent weer wordt opgehaald.
De tafel en stoelen zijn besteld bij Gunthro. De houten klapstoelen zijn niet meer leverbaar. Het zullen
plastieken stoelen zijn.
De spelen van Stad Gent zijn ook in orde. Het springkasteel is van de provincie zal door Ronny, de
klusjesman, worden afgehaald. Juf Ingeborg heeft ook voor één geregeld. Van Den Bossche heeft vorig jaar
twee springkastelen uitgeleend.
De drank is besteld bij Geers en het Augustijnbier wordt samen met de glazen afgehaald.
De muziek en de ijscowagen zijn besteld.
De planten zullen samen met de rekken worden geleverd. Jeroen zal hiervoor nog eens contact opnemen
met de leverancier.
Er gaat een takenlijst rond.
- Verzekering
Elk jaar wordt er een all-risk verzekering genomen voor de tent. Deze dekt de schade aan de tent.
Alle evenementen worden gedekt door de schoolpolis. Er zal dus geen bijkomend verzekering voor het
evenement nodig zijn, die de schade aan derden dekt. De school moet wel steeds vermeld worden op de
uitnodigingen.
Iedereen die in opdracht van de school activiteiten uitvoert, is verzekerd: ouderraad, vrijwilligers; zelfs
deelnemers aan de activiteiten.

6 Schoolfeest 2018: resultaat brainstorm sessie 1
Waren aanwezig: Joachim, juf Evelien, juf Laure, Yolanda, My-Phuong, juf Aagje, juf Veerle
Eens kijken hoe we kunnen afstappen van het huren van de tent en iets anders organiseren dan een BBQ,
aangezien de winstmarge bijna onbeduidend is.
Het concept dat zal behouden blijven is het volgende:
- optredens van de leerlingen
- eten op schoolfeest blijft mogelijk
- 1 gratis spelenkaart met prijsje
- tombola
Invulling:
Evolutie, geen revolutie.
Nieuwe locatie van de school proberen we dan optimaal benutten = festivalgevoel.
Werken rond een bepaald thema, bijvoorbeeld tuinfeest.
Optredens opsplitsen bijvoorbeeld op bepaalde uren / bepaalde klassen - opsplitsen kleuters / lager.
Voorbeeld in de voormiddag kleuteroptreden en namiddag het optreden van het lager.
Eten:
- Ontbijt om 10u00 voor de vroege vogels / koffiekoeken. (zal niet doorgaan)
- Aperitiefhapjes kunnen misschien ook worden voorzien. (zal niet doorgaan)
- Walking diner + zitplaatsen voorzien
i.p.v. BBQ eventueel een pastabuffet met reservatie. Het pastabuffet blijft langer beschikbaar, waardoor
het volk niet allemaal op het zelfde moment dient toe te komen.
- Later op de dag een soort foodtruckfestival met croques, hamburgers, hotdogs, pannenkoeken,
kiphotdogs
Werken met tapwagens en zelf drank gaan halen.
Festivalsfeer krijgen maar met einduur
Nog na te denken over picknick, relaxplein, staantafels, zitplaatsen, eettafels, e.d.
Locaties die we eventueel kunnen gebruiken: bureau – inkom – speelplaats – afdak – luifels – refter –
turnzaal - speelzaal
Het optreden kan onder het afdak.
Bij regenweer kunnen er tafels voorzien zijn in de refter, turnzaal en speelzaal
Wisselbekers (harde herbruikbare bekers) van Ivago gebruiken. Speciale bieren kunnen nog steeds in een
glas.
Er wordt opgemerkt dat er misschien iets anders kan gedaan worden dan dansen tijdens het optreden vb.
toneel, talentenpool.
Vroeger werd er ook toneel gedaan tussen de optredens door, maar dit ging verloren in de massa.
Misschien meer diversiteit.
Goed nadenken over het alternatief bij slecht weer.
Er komt nog een tweede brainstorm sessie: 31 mei 2017

7 Eerste communie
De eerste communie gaat door op 20 mei.
Definitieve aantal: 21 volwassen, 13 kinderen (waarvan 5 kinderen die niet-communicanten doen) (+2
kinderen van helpers) en +/- 10 leerkrachten.
2 ouders waarvan de kinderen op Sint-Bernadette en hier hun eerste communie doen worden ook
uitgenodigd.
Voor de catering: Hans, Jeroen, Yolanda, Katy, Veerle, Karen en Joachim.
De receptie begint om 15.45 u. tot 17.30 u. De voorbereiding begint om 14.00u.
Joachim doet de inkopen. Erika ging nog recepten doorgeven van de zesde jaars.
Drank wordt besteld bij Dranken Geers nl. cava en fruitsap.
Eerste communie 2018 is op 05 mei.
8 Varia
- Opbrengst van Old school party die plaats vond op 25 maart is vergelijkbaar met vorig jaar. De winst gaat
naar de aankoop van een zandbak.
- Kinderen die niet mobiel zijn (vb. op krukken) en die worden afgezet voor de schoolpoort kunnen bij het
secretariaat vragen voor een papiertje die op het dashboard kan gelegd worden waarbij er opstaat dat ze
toelating hebben om tot aan de schoolpoort te rijden.
- Fluovestjes. Er zal een soort tekenwedstrijd aan gekoppeld worden voor de bedrukking van de fluovestjes.
Deze zullen dan tegen december af zijn en kunnen dan in januari 2018 uitgedeeld worden aan de nieuwe
leerlingen.
- zaterdag 07 oktober: afscheidnemende leden van het ouderraad organiseren de jaarlijkse uitstap. Deze
keer zal de activiteit in de voormiddag plaatsvinden.
’s Avonds gaan we dan samen uiteten.
- Bouwwerkzaamheden / tuin: de afwerkingen zal gebeuren nadat de plantjes opgekweekt zijn.
De keuken en de nieuwe fietsenstalling dienen nog steeds goedgekeurd te worden. Materiaal moest
aangekocht worden vóór 1 juli om in het oud systeem (minder eisen) te vallen.
- Enquête voorbereiden. Joachim gaat een werkgroep opstarten vanuit de ouderraad naar alle ouders toe
om na te gaan welke verwachtingen zij hebben over het ouderraad en misschien ook te polsen welke
verwachtingen zij hebben over de school. De enquête is voorzien om begin volgend schooljaar digitaal te
laten afnemen.
- Facebook: het ouderraad heeft een besloten facebook-account. We gaan ervoor zorgen dat vooraleer er
door anderen een bericht wordt geplaatst dient de beheerder hiervoor zijn toestemming te geven.
Begin volgend schooljaar zullen we de ouders hiervoor nog eens inlichten.
9 Data volgende vergadering
Volgend ouderraad zal plaatsvinden op woensdag 21 juni om 20.00 u.
Belangrijke data:
zaterdag 20 mei: eerste communie
zondag 11 juni: schoolfeest
donderdag 29 juni: afscheid zesdejaars
zaterdag 25 november: kaas- en wijnavond

