
Verslag ouderraad dinsdag 17 september 2019 
Aanwezig: Katy, Deborah, Isabelle, Joachim, Juf Veerle, Juf Evelien, Juf Karen, Juf Ellen, Juf Katia, Juf 
Lore, Veerle, Mandy, Erika, Wouter, Lien, Els, Sofie S 
 
Verontschuldigd: Hans, Olivier, Jolanda, Brecht, Vincent, My Poung 
 

1. Welkom 
Welkom aan Sofie Steyaert. 
Iemand interesse om het bestuur te vervoegen? 
 

2. Opmerkingen vorig verslag van 11 juni 2019 
Geen opmerkingen. 

 

3. Thema avond 16 oktober 2019 om 20u 
Thema: luisteren en omgaan met emoties en stress bij lagere schoolkinderen 

 Georganiseerd door ankerpunt. 

 In samenwerking met de gezinsbond 

 Advertentie in attentie? Daarvoor zijn we te laat, Attentie komt uit in de week van de 
thema avond. 

 We zouden €2 inkom vragen, en ook op voorhand in te schrijven. Voor deze prijs krijgen 
de mensen achteraf ook een drankje aangeboden. 

 Wie kan er komen helpen? Els, Deborah 

 Voor en na kunnen we op het scherm de PowerPoint laten afspelen met de sponsor. 
Veerle B mailt de PowerPoint door naar Juf Veerle. 

 

4. Kaas- en wijnavond: 23 november 2019 
 Volgende vergadering zal grotendeels gaan over de K&W avond. 

 Catering terug door de traiteur. 

 Wie ziet het zitten om voor tombola prijzen te zorgen? Els, Deborah, Sofie S, Katy, 
Joachim, Mandy 

 Vanessa gaat de lijsten verdelen en de prijzen samenstellen. De prijzen mogen binnen 
gebracht worden vanaf maandag 4 november bij Vanessa thuis. 

 Kinderanimatie? Raf Violi kan vermoedelijk niet omwille van gezondheidsproblemen. We 
bekijken andere mogelijkheden, budget +/- 300 euro. We luisteren eens bij Alina Pralina. 
Nog iemand anders suggesties? 

 Kinderdisco vragen we terug aan Victor of hij het ziet zitten. 
 

5. Nieuwjaarsreceptie Edugo overkoepelende ouderraden: woensdag 8 januari 2020 
Dit jaar is het aan ons om deze te organiseren. 

 Budget €150/ €200 

 Brainstormen over activiteit 

 hapjes 

 We starten een werkgroep op: Wouter, Els en Isabelle 
 
Wie heeft er nog zin om te helpen met een activiteit te bedenken, hapjes te verzorgen, en de 
organisatie wat op zich te nemen? 
Je hoeft zeker niet alles alleen te doen! 



 

6. Nieuwjaarsfeest ouderraad: zaterdag 25 januari 2020 
Traditioneel nieuwjaarsfeest, in een bepaald thema met bijpassend eten. Dit gaat door op school. 

 Max budget +/- €30 per persoon 

 Werkgroep: Lien, Deborah 
 

Wie heeft er zin om mee te brainstormen i.v.m. het thema? Je hoeft zeker niet alles alleen te 
doen! 

 

7. Schoolfeest/musical 
 Het schoolfeest zal dus vervangen worden door de musical, geen BBQ op zaterdag. 

 Iedere maand is er een musicalmoment, geleidelijk aan komen de kinderen meer en 
meer te weten over de musical. Ze werken er een volledig schooljaar naar toe. 

 Er zijn 6 voorstellingen gepland: 1 op donderdag, 2 op vrijdag en 3 op zaterdag. 

 2 casts, iedere cast zal dus 3 voorstellingen doen. 

 De musical zal doorgaan in de turnzaal 

 Aan 4/5/6 zijn de brieven al uitgedeeld voor de grote sprekende rollen. Er volgen nog 
brieven voor de andere klassen (koor, dansers/danseressen, decorbouwers,…) 

 Van ons wordt er verwacht dat we instaan voor de catering. Dit bespreken we in 
december. 

 

8. Varia 
 School fototoestel? 

Zo kunnen we actiever foto’s nemen op activiteiten van de ouderraad. 
Voelt er iemand zich geroepen om foto’s te nemen bij de activiteiten? 

 Afscheidsfeestje 5 oktober 
Dit gaat jammer genoeg niet door dit jaar. 
VOORSTEL: een andere activiteit organiseren om samen te doen met de ouderraad. Op de 
volgende vergadering gaan we brainstormen en een datum vastprikken. 
De afscheidsnemers zullen we dan extra in de bloemetjes zetten op het nieuwjaarsfeestje. 

 Fietsenstalling 
In januari komt de fietsenberging 

 Filmclub 
Vanaf oktober, lange films worden gesplitst in 2 delen (maandag en dinsdag). 

 

9. Data volgende vergadering 
Volgende ouderraad zal plaatsvinden op maandag 21 oktober 2019 

 

10. Belangrijke data:  
 Woensdag 16 oktober 2019: thema avond: luisteren en omgaan met emoties en stress bij 

lagere schoolkinderen 

 Zaterdag 23 november 2019: kaas en wijnavond 

 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 


