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1 Opmerkingen vorig verslag van 21 Juni 2017
 Vorig Verslag OK.
 Er wordt wel nog nagekeken om een “paal/ Octopus” aan te kopen om onze school
zichtbaar te maken aan de straat kant.
2 Evaluatie van het schoolfeest
Het nieuwe concept (geen tent) werd door de aanwezigen positief geëvalueerd






Het was echt een “schoolfeest”
Ouders zagen hun kinderen van dichtbij optreden
Geen gedrum rond het podium
De ruimte werd optimaal benut
Er wordt geopteerd om de ingeslagen weg verder te volgen

De directie en de leerkrachten danken de ouderraad voor hun inzet bij de realisatie van dit
vernieuwde schoolfeest.
3 Financieel verslag schoolfeest
Iets mindere opbrengst dan vorig jaar.
 Minder eters op de BBQ => minder winst
 Meer geld op gehaald via het sponsorboekje
 Minder drank en ook de winstmarge per consumptie was te laag
Toch kunnen we spreken van een geslaagd schoolfeest waarbij de inkomsten in de lijn van de
verwachtingen lagen waarbij meer dan 35 % van de inkomsten naar de school wordt doorgestort.

4 Feedback van de schoolraad
Volgende punten werden kort toegelicht:
 Leerlingen aantal: Status Quo
 Juf Mireille gaat godsdienstles geven in alle klassen van de lager school.
 De individuele zorg wordt vervangen door specifieke klassikale aanpak door de
paralelleerkracht.
 Juf Veerle en Juf Marleen krijgen een nieuwe functie. Beiden worden bedankt voor
hun inzet in het verleden en we wensen hen veel succes in hun toekomstige functies

5 Varia
 De Kaashoeve stopt met de leveringen voor een Kaas & Wijnavond. Er dienen
alternatieven te worden gezocht.

 We nemen traditioneel in de maand juni van enkele ouders die de ouderraad
verlaten omdat hun kinderen dit jaar afstuderen. We danken hen voor hun inzet.
Volgende vergadering
De volgende vergadering is dinsdag 25 september 2018
Belangrijke data:
Zaterdag 24 november: Kaas & Wijn avond
Zaterdag 23 maart: Old School Party
Zondag 12 mei: schoolfeest
Zaterdag 18 mei: Plechtige communie
Zaterdag 25 mei: Eerste communie

Bijlage: Oplijsting positieve en verbeterpunten
Positief 😊
Buffet heel efficiënt (bijna geen file)
Zelf verkoop van ijsjes
Geen tent moet afgebroken worden
Sfeer en zon
Togen stonden goed geplaatst
Decoratie en inkleding
Gratis Spelenkaart
Bloemen tombola
Vlotte opkuis

Voldoende springkastelen => per leeftijd
BBQ was OK
Tonnen en paraplu’s gaven een extra sfeer
Kleuters reeds aangekleed naar school
Goed weer
Doorschijfsysteem van de ouders fotograffen
Vijfdes en zesdes goed gewerkt op vrijdag
Het concept zonder obers liep vlot
Goed weer
Kassa’s stonden op de goede plaats
Party tenten van de provincie OK
Vervoer met de camionette van Els
Wel podium stukken bestellen, als back up plan
als het regent

Verbeterpunten en suggesties
Indeling BBQ: plaats Vlees en vegetarisch
Verplicht om 3 stukken onmiddellijk te nemen
Vlees warm houden
Boxen van de muziek anders draaien / opstellen
WC op weekspoelen zetten
Stand van pannenkoeken en hamburgers samen
of aparte standjes
Betere aanduiding van de standen, koffie,
hamburger, pannenkoeken,….
Niet enkel appelmoes voor de jongsten voorzien
Te weinig volk om af te ruimen, incentief /
mobiliseren zodat mensen zelf hun bord
afruimen
Spelenkaart geeft een extra consumptie,
duidelijker zijn wat kan, ijsje, pannenkoek, drank
Zowel ’s morgens als ’s middags bloemen
verkopen
Bloemen tombola => 2 voor 5 EUR ipv 3
Rokers verder aan de ingang van de poort zetten
Een mixed van de placemats zetten per tafel van
de verschillende sponsors
Alternatief voor de kinderhamburger zoeken
Geen optreden van de leerkrachten
De choreografieën waren niet allemaal 360 °
Na het kleutermoment eventueel een
kleutermarkt
Nakijken van aperitiefhapjes / bitterballen
Geen Mayo bij de hamburgers
Extra tafel aande afwastoog
Werken met 4 hoekjes af te scheuren aan de
eetkaart
Extra eetkaarten verkopen aan de kassa reseve
Na de spelenmarkt, de springkastelen verder
openstellen

