
Verslag ouderraad 25 oktober 
Aanwezig: Hans, Joachim, Jeroen, juf Lynn, juf Bonny, juf Nathalie, Mandy, Veerle D.P., juf Annelies, 

juf Cynthia, Lien, juf Karen My-Phoung, Veerle B., 

Verontschuldigd: Erika, Valerie, Brecht, Leen, Katy, Vincent, Nancy, juf Ann, Marleen 

 

1 Verkeer 

Oproep aan alle ouders, graag wat extra aandacht voor de verkeersituatie rondom de school. 

Gelieve enkel te parkeren op de toegelaten zones. De politie zal extra controles uitvoeren.  

2 Goedkeuring verslag vorige vergadering 

De datum voor de quiz werd verplaatst naar het voorjaar: vrijdag 2 februari 2018 

3 kaas en wijn 

Overlopen van het draaiboek: alle logistieke afspraken werden gemaakt. Er werden 2 wijnen 

gekozen. Voor de kinderanimatie werd Raf Violi terug geboekt. En voor het dessert werd er gekozen 

om een taarten/ cake buffet te organiseren, er wordt een flyer opgemaakt met een oproep aan de 

ouders voor een gebak te maken met een invulstrookje zodat we een zicht hebben op het aantal. Er 

zal dan 1 bonnetje worden aangerekend per stuk.. 

De uitnodigingen zullen na de vakantie met de kinderen worden meegegeven, inschrijven is mogelijk 

tem 20 november aan de ‘gewone’ prijs. De prijzen blijven ongewijzigd 15 EUR voor volwassenen, 9 

EUR voor een kind en 5 EUR voor frietjes. Er wordt geen buggyparking meer voorzien. 

De takenlijst werd aangepast en zal na de vakantie worden doorgegeven zodat zeker voor 15 

november de takenlijst definitief is. 

 

4 Verslag brainstorm schoolfeest 2018  

Er werd een grondplan opgemaakt voor 2 situaties (goed en slecht weer) en het is mogelijk om 

iedereen te plaatsten. De focus ligt hierbij dat het podium en de locatie voor de maaltijd niet op een 

dezelfde plaats is. Er zouden ook 2 bars voorzien worden en geen obers. 

Het thema moet nog bepaald worden, we zijn wel al op zoek naar materiaal om de ruimtes aan te 

kleden – om een tuinfeestgevoel te creëren. 

De dagindeling werd aangepast: 

10.30: Start met optreden van de kleuter  

11.30: Start aperitief 

12.00: Maaltijd 

13.00: Spelenmarkt 

14.30: Optreden lager 

15.30: Spelenmarkt 

Als maaltijd zou er gekozen worden voor pasta, maar in welke vorm: buffet of  vooraf 1 kiezen moet 

en de keuzemogelijkheden moet nog worden besproken met de verschillende traiteurs. 

Vanaf nu wordt het schoolfeest verder op de ouderraadvergaderingen besproken. 

5 Varia 

 Zeeklassen waren heel erg leuk, leuke foto’s 

 Dag van de leerkracht: de ouderraad heeft een kleine attentie voor de leerkrachten voorzien 

een schriftje met een gepersonaliseerde spreuk, de leerkrachten waren aangenaam verrast. 

 Afscheid van de ouderraadleden op 7 oktober 

o Leuke activiteit 

o Lekkere maaltijd 



o Jammer van de tafelopsplitsing en de dure drank -> volgend jaar concreter afspreken 

van een budget 

 Sinterklaas: de leerkracht + directie vragen een verhoging van het sinterklaasbudget, na de 

stemming is dit goedgekeurd. Er worden geen individuele cadeautje met dit geld aangekocht, 

enkele klassikaal speelgoed.  

 Kinderen zijn enthousiast over de verkregen drinkflessen van Farys 

 Fluo jasjes: even on-hold, momenteel is er een overvloed aan fluo jasjes op school  

Een idee om bij de enquêtes een vraag te stellen wat zou een leuk welkomstcadeau zijn? 

 De schoolfoto’s worden in november genomen terug door dezelfde fotograaf als vorig jaar.  

Reactie hierop is dat er bij deze fotograaf geen pasfoto’s meer gemaakt worden.  

Dit mag enkel op school gedaan worden in het 6de leerjaar voor de kids-id. 

 De werken aan de keuken en de turnzaal zouden na de kaas- en wijnavond pas van start 

gaan. 

 

Volgende vergadering 12 december 


