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Aanwezig: Katy, Veerle, Mandy, Joachim, juf Veerle, meester Tim, Els, Brecht, Isabelle, Deborah, 
Nele, Olivier 
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Opmerkingen vorig verslag van 25 september 2018 
Er zijn geen opmerkingen. 

 

K&W 
1. We bestellen onze Kaas bij Schollaert. 

Keuze uit klaargemaakte schotels vanaf 5 personen, of ongesneden kaasbollen. 
Er werd beslist om het buffet zelf te organiseren. Schollaert levert de kaasmessen. Veerle en 
Katty zorgen voor de verdere praktische afspraken. 
Zaterdagnamiddag van de K&W gaan we de voorbereidingen nemen. 
Charcuterie schotel is per persoon en halen we daar ook. 
 

2. Brood doen we zelf, we gaan langs bij de lokale bakkers om daar een bestelling te plaatsen. 
Er is ook vraag naar kleine pistolets. 
 

3. Drankenkaarten 
Voorstel om naar 0.5 € per bonnetje te gaan, een standaard drankje is 4 bonnetjes en dus 2€. 
Oude drankenkaarten kunnen ingeruild worden, of nog gebruikt worden (0.6€ per bonnetje) 
Drankkaart van 15€ naar 20€ 
Drankkaart van 6€ naar 10€ 
Kinderkaart 3€ voor 3 consumpties in de kinderbar 
 

4. Wijnkeuze 
Rode wijn: Quercus Merlot 
Witte wijn: Quercus Sauvignasse 
 

5. Takenlijst 
 

6. Lijsten voor de tombola prijzen worden doorgemaild 
 

Schoolraad 16 oktober 2018 
 Toelichting van de invulling van extra lestijden. Meester Tim krijgt 3.5uur per week voor ICT 

te geven in de verschillende klassen. Dit is o.a. kinderen een gmailadres laten aanmaken en 
leren versturen van een email, aanleren van het maken van een PowerPoint presentatie,… 

 Toelichting van de brief naar minister Crevits i.v.m. de problematiek van de extra zorg uren. 

 Extra toezicht tijdens de middag speeltijd. 



 

Varia 
 Feestival 

Enkele leerkrachten gaan ook helpen achter de bar. De helpers moeten geen inkomkaart 
aankopen. 
 

 Infoavond 
Emoties bij kinderen? 

 

 De grote voorleesweek, 17-25 november 
Planning is uitgewerkt door het schoolteam, brief volgt. 

 

 Leerlingenraad 
Mening van de leerlingen staat centraal. Vanaf het 1ste leerjaar. 
Het 1ste leerjaar mag met 2 leerlingen van de klas deelnemen, vanaf het 2de leerjaar is het 1 
leerling per klas. 
 

 Afscheidsfeestje afzwaaiers was zéér in orde en gezellig! 
 

 Stad Gent is gecontacteerd i.v.m. de verkeersveiligheid. Er werd een mail verstuurd en nu is 
het wachten op antwoord. 
Voorstel voor Victor i.p.v. octopus? Deze kan weggehaald worden tijdens de vakanties. 
Wordt verder bevraagd. 

 

 6de leerjaar gaat op bosklas in november, de ouderraad sponsert voor een drankje en een 
zakje chips. 

 

 7 november worden de speeltoestellen geplaatst die besteld zijn. 
Met het geld van de sponsorloop is er een tafeltennis voor buiten aangekocht, met glas op 
zodat de kinderen hun handen er niet kunnen instoppen. 
Er komt ook een pleinplakker bij de kleuters. 
Dankjewel aan alle ouders! 
 

 Muzaïk kampen start vanaf de 1ste kleuterklas 
 

 Sportdag Edugo arena. De vraag kwam hoe ze aan de kostprijs kwamen. Dit is voor de 
organisatie te kunnen bekostigen. 
 

 
Volgende vergadering is woensdag 12 december 2018 


