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Verslag Ouderraad Edugo Sint-Vincentius 15/12/2016 

 

  

Aanwezig: Stephanie, juf Ann, juf Vicky, meester Tim, Nancy, Vincent, Tamara, Mieke, juf 

Nathalie, juf Ellen, Marleen DS, Veerle B., Lien, My-Phuong, Katy, Mandy, Jolanda, Hans, 

Sophie, Olivier, Jeroen, Els, Karen, juf Evelien, juf Laure, Veerle DP, Joachim, Erika 

Verontschuldigd: Ann, Valerie 

1/ evaluatie K&W: 

Goeie punten: 

Voldoende helpers 

Lekkere kaas en veel fruit (minder soorten, 

maar de verschillende  buffetten hadden  

verschillende kazen) 

Ruime en goede kinderporties (kinderen 

konden dit jaar een 2de keer langs gaan) 

Goeie inschatting van kindereten 

Mooie tombolaprijzen 

Hulp van het 6de jaar was super 

Betere kinderanimatie (Raf Violi) 

Leuke muziek! 

Voldoende tafels en ook gratis tafels via stad 

Gent 

Goeie indeling wat waar staat in het 

algemeen 

Aantal eters doorbellen vanuit de school is 

een verbetering 

Opkuis ging heel vlot (refter kon al helemaal 

opgekuist worden voor het effectieve einde) 

Werk puntjes: 

Iets te veel volk achter de bar (3 is genoeg) 

en iets te veel obers 

Bar opstelling best eens herbekijken 

(misschien een dubbele bar zoals op 

festivals?) 

Senseo-deca is niet handig: te traag (maar 22 

in totaal nodig, dus beter deca-koffiefilters 

voorzien hiervoor) 

Meer cava glazen nodig 

Er was dessert over 

Zeep in de toiletten voorzien 

Realistische communicatie in voorbereiding  

Kinderbar: voorzie een PMD zak voor de 

waterflesjes? 

Nu werden kinderkaarten aan de gewone 

kassa verkocht, hierover moet er beter 

afgesproken worden (was niet voorzien) 

Niet zo’n lekkere frietjes (niet lang genoeg 

gebakken, er waren ook problemen met de 

frituur die enkel werkte met een volle 

gasfles) 

Ontvetter voor de friteuse ontbrak 
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Verlichting is wat killig (guirlandes waren 

besteld bij stad Gent maar niet beschikbaar 

meer) 

Tocht in de turnzaal vanwege de ingang (kan 

opgelost worden door koffie aan de andere 

kant van de gang te zetten en dan de ingang 

tussen refter en turnzaal, maar waar dan de 

kassa?) 

Kinderanimatie was te luid volgens 

sommigen 

Tombola verkoop wat meer omroepen en de 

lotjes voor prijzen met vervaldatum moeten 

eerst verkocht worden 

Lotjes beter mengen, nu veel prijzen uit 

dezelfde reeks.  

Op het einde mensen van de turnzaal naar 

de refter proberen te krijgen. 

 Vastleggen 2017 + optie 2018 bij de kaashoeve:  nog afstemmen tussen school en nieuw 

bestuur wie de verantwoordelijkheid neemt 

o 2017: 25 november 

o 2018: 24 november . 

2/ overdracht OR: 

 De 3 opties werden uitvoerig besproken en verder toegelicht 

 Er zijn 5 kandidaten voor een nieuw bestuur:  

o Veerle Baetens.: mama van Hebe (2A), Arthur (K2B), Kato Jonckheere (start na 

paasvakantie bij de peuters): voorzitter 

o  Katy Van Rossem: mama van Linde (2B) en Robbe (K3B Bruyneel): penningmeester  

o Joachim Leonard: papa van Simon (2B) en Lucas (K3A) Leonard: bestuurslid 

o Valerie Catry: mama van Nick (2B) en Julie (K3B) Thomas: bestuurslid 

o My-Phuong Au: mama van Nathan Claeys (K3A): bestuurslid 

3/ Nieuwjaarsfeestje  

 Thema Las Vegas/casino 
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 hamburger de luxe naar keuze + Amerikaans dessert 

 Lijst werkers/afgezwaaiden bezorgen aan school door Nancy 

 28 januari: start 19u 

4/  bouw: 

 Vooraan de school zullen de perkjes nog worden aangelegd oa met verlichting en bomen. 

 Keuken: beslissing zit in Brussel 

 Verlichting op de parking: nog aan te sluiten 

 Klok op 12u: nog geen aansluiting 

 Verlichting in chalet werkt terug: bedankt Koen De Winter! 

5/ Schoolfeest: 

 11 juni 

 Volgende vergadering bekijken voor 2018: kleine werkgroep opstarten  nieuw concept. 

Hans, Jolanda, Vincent, Olivier, My-Phuong, Tamara, Joachim, Erika + leerkrachten (wordt op 

vergadering school bekeken.) 

 Traiteur 2017: Lage Vuurse vlees + veggie aanbod 

 

6/ VARIA: 

 Traiteur is lekker, vrijdag rauwkost tekort 

 Dank u meester Tim en juf Karen om LEGO mind Storms project te begeleiden (= 

programmeerproject in team dat op dag van de Wetenschap in Kortrijk is voorgesteld) 

 Menu website: 1e keuze, donderdag veggie indien frietjes wordt dit vervangen door 2e keuze 

 TV in de refter is kapot: er werd intussen een jong vervangtoestel geplaatst.  

 Uitstap Huis van Sinterklaas (1e lj) was geslaagd 

 Kerstkaarten: aantal kan niet worden aangepast 

 Bosklas Durbuy was super 

 Knappe nieuwe website voor foto’s: gebruiksvriendelijk en modern 

 Sinterklaas: overzicht van de uitgaven mogelijk?  werd reeds doorgegeven aan leden van 

de ouderraad + financieel overzicht aan Tamara 
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 Sponsorboekje? Gaan we hiermee verder? En hoe? Wie zet dit verder?  

o Veerle B is kandidaat om boekje samen te stellen 

o Verzamelen sponsors: wie? 

 

6/ BELANGRIJKE DATA 
 
Data volgende ouderraden 2017: 

 21 februari 

 

Belangrijke data schooljaar 2016-2017: 

 Nieuwjaarsfeestje ouderraad: 28/01/2017 (leerkrachten organiseren) 

 Old School Party editie 5: 25/03/2017 

 Plechtige communie: 13/05/2017 

 Eerste communie: 20/05/2017 

 Schoolfeest: 11/06/2017 

 Afscheid 6de  jaars: 29/06/2017 

 

 

Datum volgende vergadering: 

21 februari, 20u in de leraarskamer 


