
Verslag ouderraad woensdag 20 oktober  2021 
Aanwezig: Joachim, Mandy, Katy, Veerle B, Sofie VT, Wouter, Geert, Juf An, Juf Annelies, Juf Veerle, 
Els, Leen L, Ariella, Sofie S, Olivier 
 
Verontschuldigd: My Phoung, Sibel, Stefanie N, Deborah, Brecht, Stefanie C,  
 

1. Opmerkingen vorig verslag van 13 september 2021 
Geen opmerkingen. 

  

2. Afzwaai oud leden 
Nog bloemen laten leveren voor Erika om haar te bedanken voor de afgelopen jaren in de 
ouderraad 
Leuke activiteit en feestje 
 
 

3. Old school party 

• Succes, alles vlot verlopen 

• 140 kaarten in voorverkoop, +/- 250 aanwezigen 

• Nog medewerkers afgevallen op laatste moment, dus voor de andere medewerkers 
zwaar om hele tijd te werken. Chapeau voor de medewerkers! 

• Nog geen definitieve cijfers: Drank nog verrekenen en SABAM? (normaal meldingsplicht 
voorgaande jaren) 

• Afscheidsvergadering: frietje gaan eten met medewerkers. 7 euro per persoon? 

• Datum 2020 bespreken met werkgroep fuif? 26 februari? 24 september? (optie) 

• Chips/nootjes op tafel. Of Aperobord? Zakje chips? (niet gedaan wegens corona) 

• Fruitsap 

• Veel positiefs over DJ Vandecapelle 

• Topeditie! 
 
 

4. Eerste communie 16 oktober 2021 
• Veel helpers, vlot verlopen, zonnetje 

• Veel positiefs over het potlood als extra cadeautje 

• Mooie viering, héél mooi in elkaar gestoken 
 

 

5. Thema spreker EHBO 26 oktober 2021 
• Inschrijvingen momenteel: 10 inschrijvingen 

• Start 20u 

• Flyer sinds vandaag op gezinsbond 

• Helpers? Katy, Veerle,  
 
 

  



6. Kaas en wijnavond 27 november 2021 
• Plan B: Afhaal? 

• Draaiboek overlopen 

• Wijnen BC wijnen 
Wit: Brisa Chardonnay 2019 5.42 euro 
In situ Vineyard Selection Reserva 2019 chardonnay 7.02 euro 
Caoba chardonnay 2020 6.59 euro 
Rood: Vistamar Sepia reserve pinot noir 2018 7.65 euro 
Colome amalaya territorio malbec 2020 7.42 euro 
Chakana atorrante Malbec 2019 7.42 euro 

• Spar Drongen: prijzen kaas omhoog 
2 buffetten en met bediening 
Prijs verhogen naar 17 euro per persoon? 

• Drankenkaart aanpassen? Bonnetjes verhogen? 
Katy kijkt na hoeveel er nog zijn 
Witte wijn 25 bonnen, 12.5€ 
Cava: 30 bonnen fles, glas 8 bonnen 
Verwenbordje 3 bonnen? 

• Speelakkertje: Stefanie N ging navragen, Mandy volgt op. 
Muzaiek gaat kijken voor activiteit.  
Raf violi 
Dj victor 

• Smulbox 5 euro 

• Google form om in te schrijven 

• Tombola prijzen: Mandy doet lijst, lijst gaat rond 
17 en 24 november pakketjes maken: Katy, Els, Veerle, Sofie 
24 Lien  

 

7. Schoolraad 
• Rondleiding Sint-Bernadette: verassend groot, gezellig 

• Vlotte opstart schooljaar: niet ingevulde uren 

• Instappers: 48 plekken, 44 ingevuld 

• Infrastructuur: fietsstalling bij ons op school. Offerte navragen bij aannemer. 250 fietsen.  
Luifel op Sint-Bernadette. 

• Verkeerssituatie: zebrapad Bredestraat. Oud zebrapad nu nog in gebruik, doordat auto’s 
uit de Pijphoekstraat komen. 
 

 

8. Werkgroep kansarmoede 
• Lijst met kansarmoede organisatie: donaties, uitlenen 

• 1ste idee: laagdrempelig, toegang verlagen voor mensen die het nodig hebben. Zijn ze 
allemaal gekend door de school?  
Eventueel een lijstje aan ouders bezorgen die het nodig hebben via de school? 

• 2de idee: geld inzamelen voor één van de organisaties. Waar is er nood aan? 

• Overleg met Breeënfonds, of kansarmoede organisaties?  
Weggeefbeurs, 2de handsbeurs? KANS 
Oude turn t-shirts, shorts, turnzak, sportschoenen 

• Kledingpunt, Kras Gent, … 
 
 



9. Varia 
• Dag van de leerkracht: traktatie van de ouderraad 

• Nieuwjaarsfeestje: leerkrachten organiseren. 

• Grote voorleesweek 

• Foto’s fotograaf: niet zo wauw 

• Bosklas: chips als traktatie? 

• Bestuur 
 

10. Data volgende vergadering 
Volgende ouderraad zal plaatsvinden op donderdag 16 december 2021 

 

 

11. Belangrijke data:  
▪ 26 oktober 2021: Spreker op school: EHBO  

▪ Maandag 15 november t.e.m. 19 november: bosklas voor 5&6 

▪ Zaterdag 27 november 2021: kaas en wijnavond 

▪ Vrijdag 17 december 2021: kerstmarkt op school 

▪ Woensdag 12 januari 2022: nieuwjaarsreceptie overkoepelende ouderraden 

▪ Zaterdag 29 januari 2022: Nieuwjaarsfeestje 

▪ Zaterdag 21 mei 2022: schoolfeest 

▪ Woensdag 29 juni 2022: proclamatie 6de leerjaar 

 

 

 


