
Ouderraad 19/04/2016 

 

Aanwezig: Ann, Stephanie, Tamara, juf Ingeborg, Veerle, Magalie, Juf Veerle, Juf Karen, Meester 

William, juf Katia, juf Cynthia, Kathy, Hans, Sofie, Jeroen, Koen, juf Marleen, Els, Vincent, Jolanda,  

My Phuong 

Verontschuldigd: Olivier, Erika (sloot later aan), Nancy, Mieke, Lien, Esther 

1. Ouderraad algemeen: 

-geen opmerkingen omtrent vorig verslag 

 

2. Schoolraad 

-prijzen opvang stijgen (ochtend & avondopvang + woensdag) 

-w nog gecommuniceerd 

 

3. Sponsortocht 

-stavaza: lager bedrag dan vorige jaren 

-grote uitval van sponsors om diverse redenen 

-inspanning gedaan om nieuwe sponsors te vinden, doch slechts beperkt resultaat 

 

4. 1e communie – za 30 april  

-helpers vanaf 14u - Mieke, Jeroen, Nancy, Els, Ann, Tamara, Nick 

 

5. Schoolfeest – voorbereidingen 

-takenlijst: 1e ronde 

-prijzen BBQ blijven gelijk 

-wijziging aanbod:  

* saté ipv steak 

* gegrilde tofu of  veggie burger (na stemming: veggie burger  reeds aangepast naar: 

veggieburger – champignon met kaas – gegrilde tofu 

-aantal doorgeven uiterlijk op maandag 23/05/2016, nadien kaarten tegen hogere prijs 

 -pannenkoeken: eigen deeg 

 -speelkaarten: aanpassen 

  2 soorten: gratis kaart + betaalkaart (met 2 consumpties) => zie drukwerk  

  nieuwe speelkaart  

 -springkasteel:  

1x Dagmar Buysse (mits borg, doch gratis) 

1x Dhondt (in ruil voor advertentie) 

1x extra springkasteel – juf Ingeborg informeert 

 -ijscrème: Ijsmanneke à hogere prijs (alternatief Yusuf ijs of Pierino) 

 -speelgoedjes: voorraad opgebruiken, nog voldoende 

 -spaardoel schoolfeest:  

  3 mogelijkheden 



  5 Ipads voor kleuters en lager (via LAB9) 16G en 2 mandjes + eventueel moedertablet 

   4 laptops voor lager (en kleuterklassen)  

  30% winstdeelname van schoolfeest 

  keuze door stemming: 

   Prioriteit=  

-30%  

-Ipads 

-laptops 

 

6. WOF 

-leden: Erika, Jeroen, My Phuong, Veerle, Tim, Koen DW, Hans, Vincent, Jolanda 

-bekommernis: indeling tent – podium 

 

7. Stavaza Bouw 

-start half mei met aanbouw speelplaats (interfereert niet met schoolfeest) 

-groene speelplaats: volgende vergadering op 29/04  

 

8. Sabam 

-ok om deel schoolfeest over te nemen van de jaarfactuur van school. 

 

9. Facebook 

-nieuwe versie in “besloten groep” 

-enkel ouders en mensen met directe link aan school w toegelaten 

-geen “discussieforum” 

 

10. Varia 

-nieuwe datum fuif: 25 maart 2017  

 opbrengst fuif w gebruikt voor inrichting speelplaats 

- er wordt gevraagd of er de mogelijkheid is of het mogelijk is om in sommige kleuterklassen de 

werkjes/gedichtjes vlugger mee te geven met de kinderen 

-meester William vraagt sponsoring voor schoolreis naar Bellewaerde  

 -wijnverkoop projectweek: niet echt succesvol 

 -rommelmarkt: opmerking over de organisatie, materiaal dat de kinderen meebrengen om te 

 verkopen 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Onze volgende ouderraad:   

16 juni 2016 20.00, leraarskamer 
 

 

 


