Verslag Ouderraad Edugo Sint-Vincentius 21/06/2017
Aanwezig: Veerle DP, Marleen DS, juf Anneleen, juf Evelien, juf Karen, juf Tine, Veerle B., Katy,
Joachim, Erika, Els Vermeulen, Mieke, Mandy, Jolanda, Lien C., Hans, 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 04 April 2017
Er zijn geen opmerkingen betreffende het verslag van 04 april 2017.
3 Receptie eerste communie
Algemene evaluatie was positief. Ook het opentrekken naar kinderen die niet hun eerste communie
deden werd als positief ervaren
4 Afspraken proclamatie
De laatste afspraken werden gemaakt ivm het organiseren van de receptie van de zesdejaars.
 Aantal: +/- 200 personen
 Afspraak om 18u00
 Veerle B. zorgt voor de inkopen
5 Nieuw bestuur Schoolraad
Er werd een nieuw bestuur van de schoolraad ter kennis gegeven. Vanuit de ouderraad zetelen
Nancy en Joachim in de schoolraad. Nancy werd unaniem door de schoolraad verkozen als
voorzitter. Meester Tim wordt secretaris van de schoolraad.
6 Evaluatie schoolfeest
Onderstaande punten werden als positief aangehaald:











Bbq is vlot verlopen en een vlotte service
Hamburgers waren van betere kwaliteit
De Veggie was zeer lekker (40 kaarten verkocht)
Het inzetten van een tweede toog was een pluspunt
Bekers van IVAGO was positief, nog ruimer op voorhand bestellen zodat er ook
IVAGO bekers kunnen zijn voor frisdrank
Vlotte opkuis (met dank aan de vele leerkrachten)
Hulp van de 5de en 6de jaars bij het klaarzetten van tafels en stoelen
Goede kwaliteit van het springkasteel
Zeer mooie planten => hiervoor nogmaals Elisabeth bedanken
Een leuke prijs (de flamingo) voor het raadsel van het sponsorboekje(de oplossing
was 11 mannetjes).

Enkele aandachtspunten
 Bij de BBQ mocht ook een warme saus zijn
 De eerste hamburgers van de BBQ waren te hard gebakken
 Veel pannenkoekenbeslag was over waar mensen energie in gestoken hebben






Zakje ajuin te kort voor de hamburgers
Bij de keuze van de datum eventueel rekening houden met Vader / Moederdag
Er mag meer hulp zijn bij het terugbrengen van het springkasteel naar de provincie
Bij de opkuis was er een mix gebeurd van de twee soorten stoelen, indien op
voorhand geweten was dat er twee soorten waren zou er extra opgelet zijn
 Bij het kinderkraam was het water snel op
 Ook bij het opruimen een lijst opstellen zodat taken kunnen geschrapt worden
Van de winst van het schoolfeest gaat 35 % naar de school
7 Eettafel
Door de ouderraad werd een bijkomende eettafel aangekocht en geschonken aan de school
8 Varia
 Jeroen stelt zich kandidaat voor reclame te maken tijdens de info avond
 De ouderraad trakteert de leerlingen van de zee klas op een ijsje
 Half augustus worden er offertes verwacht voor aanbestedingen voor de keuken,
turnzaal, ea,…
 Sint-Vincentius is uitgekozen om het drinkwater op school te promoten
(persconferentie).
 Het materiaal“kot” van de ouderraad wordt opgeruimd
 Els geeft een woordje uitleg ivm de uitstap op 7 oktober
 ’s Morgens: Bezoek aan de papierfabriek (Beperkt tot 60 pers)
 ’s Avonds gezellig etentje
Volgende vergadering
De volgende vergadering is dinsdag 19 september
Belangrijke data:
Zaterdag 07 Oktober: Uitstap ouderraad
Zaterdag 25 November: kaas- en wijnavond

