
Verslag ouderraad donderdag 12 december 2019 
Aanwezig: Geert, Erika, Wouter, Juf Els, Juf Veerle, Joachim, Mandy, Katy, Isabelle, Els, Ellen 
 
Verontschuldigd: My Phoung, Vincent, Veerle B, Jolanda, Leen, Sofie S, Lien 
 

1. Opmerkingen vorig verslag van 17 september 2019 
Geen opmerkingen. 

 

2. Kaas- en wijnavond: 23 november 2019 
 

Wat loopt er goed? Wat verloopt er minder goed? 

 Dessert in de zaal 
 Mooi aanbod dessert 
 Vlotte opbouw en opruim 

 

 Veel deca koffie over 
 Muziek te stil 
 Geen opruimwerk tussen 18u en 

20u 
 Extra vleesschotels bestellen 
 Vleesschotel mocht ruimer qua 

aanbod 
 Foto’s van de glazen zodat iedereen 

weet wat waar moet 
 Borden niet 100% proper 
 Te grote stukken taart (iets kleiner 

snijden) 
 Tombola verliep chaotisch 

 

 
Hoe zou het beter kunnen? 

 Kinderhoekje voor de kleinere kinderen? Ouders kunnen dan rustig zitten terwijl de 
kinderen onder toezicht zijn. 
Tussen 18u en 20u? 
Navragen bij Muzaiek? 

 Vleesschotels volgend jaar bij Slagerij Frank? Eventueel deel via sponsoring? 
 Reservelijst voor de helpers? 
 Attentia tijdig versturen! 
 Deca: werken met filters i.p.v. percolator 
 Vaatwas op nummer 3 zetten (extra vuil) 
 Lotjes vroeger verkopen en door verschillende mensen laten uitdelen 

 

3. Evaluatie voorleesweek 
 Positieve reacties, was leuk dat de ouders in verschillende klassen konden voorlezen en 

niet enkel in de klas waar het eigen kind zit 
 

4. Werkgroep receptie 
 Katy zorgt voor de uitnodigingen, Veerle DP bezorgd deze aan de directie en ouderraden 
 Helpers: Juf Els, Veerle DP, Els (17u30 start) 

Sofie S en Erika kunnen op voorhand helpen, eventueel hapjes thuis maken? 
 Budget 500 euro 



 

5. Nieuwjaarsfeest 
 Thema? 
 Uitnodigingen? 
 Aperitief door ouderraad: stemming gedaan en goedgekeurd door iedereen. Komt op de 

uitnodiging 
 

6. Musical 
 Werkgroep catering: Juf Femke, Juf Cynthia, Juf Evelien, Veerle DP.  

Leden ouderraad: Wouter, Erika, Katy, Mandy, Geert? Sofie S? 
 Sponsordossier: Joachim 

Sponsortocht: zaterdag 8 februari om 14u aan de kiosk 
Wie? Els, Ellen, Katy,… 

 Terminal en payconic, 6 cent per transactie 
 

7. Varia 
 Zeeklas: ouderraad sponsort voor de ijsjes 
 K&W 2020: 14 november 2020? 
 Houten toestellen, klimrekken en amuse rolls zijn besteld met het budget dat de 

ouderraad aan school heeft gegeven 
 Spreker 2020: On you’re way, Els vraagt na 
 Vege en gewoon middagmaal op donderdag: niet dit schooljaar 
 Verkeersveiligheid rond de school in de toekomst: Joachim stuurt mail i.v.m. optimale 

communicatie 
 Licht achteraan: werkt, maar tijdens de schooluren 
 Online oudercontact: positief bevonden door de ouders 
 1ste communie om 9u30: receptie van 10u30 tot 12u30 
 

8. Data volgende vergadering 
Volgende ouderraad zal plaatsvinden op maandag 17 februari 2020 

 

9. Belangrijke data:  
 Nieuwjaarsreceptie overkoepelende ouderraden Edugo: woensdag 8 januari 2020 

 Nieuwjaarsfeest ouderraad: zaterdag 25 januari 2020 

 Zaterdag 14 maart 2020: old school Party (8ste editie) 

 Zondag 10 mei 2020: Plechtige communie 

 Zondag 31mei 2020: Eerste communie  

 4/5/6 juni 2020: musicalweek 


