
Verslag ouderraad woensdag 27 februari 2019 
Aanwezig: Veerle B, Juf Veerle, Mandy, Juf Cynthia, Juf Marinka, Juf Aagje, Juf Karen, Katy, Sofie B, 
Juf Jolien, Lien, Els D, Brecht, Nele, Deborah, Joachim, Wouter, Hans 
 
Verontschuldigd: Olivier, My Phoung, Jolanda, Geert, Pieter, Leen 
 

1. Opmerkingen vorig verslag van 12 december 2018 
GDPR, leden van de ouderraad komen in de mailing in BCC te staan, het bestuur in CC. 

 

2. Info avond 
Verder bekijken voor thema. 
Verschuiven naar volgend schooljaar. Inplannen september / oktober 2019 

 

3. Schoolfeest 
 Sponsoring 

Dubecor wil de fuif in 2020 sponsoren. 
Hoe kunnen we onze sponsors extra in de kijker zetten? 
Data evenementen in sponsordossier plaatsen naar volgend jaar toe. Eventueel mailing met 
de data’s? 

 Optelling behouden zoals vorig jaar 

 Aperitief hapjes aanbieden rond 11u: kaas en salami blokjes 

 Hamburgers starten om 11u 
Aankopen van au bain-marie? Voorgaande jaren gebruikten we die van Koen. Eventueel de 
grote van in de refter? 

 Ijsjes: diepvries huren bij Guntro, huurprijs is €60. Navragen voor ijsjes via sponsering? 
Mandy luistert hiervoor bij Okay. 

 Bloementombola: We hebben een aanhangwagen nodig om de bloemen te vervoeren. 
Eventueel papa van Nele? 
Lotjes voor de bloemen ook al ‘s morgens verkopen. 

 Rokers verder van de schoolpoort laten plaatsnemen, aan het memobord van de 
kleuterbouw? 

 Ivago bekers: Veerle DP kijkt hiervoor. Wie kan deze afhalen? Marleen D zal deze afhalen en 
terugbrengen 

 Prijslijst dranken aanpassen 

 Spelenmarkt tussen 11u30 en 12u15 laten doorgaan voor de kleuters 
Mandy koopt de prijzen aan. 
Springkasteel navragen: Hupsakee, D Hondt, Volkswagen, Dreamland, Slagerij Frank, Dagmar 
Buysse? 

 Moederdag, eventueel een hoekje voorzien voor de mama’s in de bloemetjes te zetten met 
hun kinderen? Iets met foto’s? 

 Bij warm weer: extra parasols?  

 Wijn van bij BC wijnen 
 

4. Schoolraad 
 Telling van de leerlingen: 22 leerlingen meer in het lager onderwijs dit schooljaar, 2 

leerlingen meer in het kleuter onderwijs 

 Het is moeilijk om interims te vinden. 
Meester Tim kan geen ICT geven momenteel, deze uren staan open. 

 Opstart kriebelteam 



 

5. Varia 
 Nieuwjaarsfeest 

Was zéér geslaagd. Volgend jaar neemt de ouderraad de organisatie op zich. 
Schooljaar 2020-2021: werkgroep opstarten met ouderraad en leerkrachten door elkaar. Wie 
wil, kan helpen met het organiseren. 
Elkaar bijstaan, ook al organiseer je het niet. 
 

 Tof initiatief dat er verschillende activiteiten worden georganiseerd na school (Mad Science). 
Volgend schooljaar een kunstatelier op woensdagnamiddag. 

 

 Politiecontrole in straat van school voor de auto’s die er soms inrijden. 
Tussen 7u en 8u mag er in de straat gereden worden, alsook na 16u. 
Liever geen auto’s in de straat tussen 8 en 16u voor de veiligheid van de kinderen. 
 

 Voorstel om iets rond het thema klimaat te doen samen met de ouders en kinderen. 
Deborah luistert eens bij de provincie voor educatief materiaal 

 

 Veiligheid schoolstraat: luisteren voor 2 Victors aan de Bredestraat, 2 aan de Gasthuisstraat? 
Verlichting is goedgekeurd maar komt er maar niet… 

 

 Kampen op school is een succes. 
Deze zomer nog meer kampen van Muzaïek, op de pedagogische studiedag in juni is er ook 
mogelijkheid tot een Muzaïek dag. 
https://muzaiek.be/ 
 

 15 maart Old school party 
 

6. Data volgende vergadering 
Volgend ouderraad zal plaatsvinden op dinsdag 23 april 2019 

 

7. Belangrijke data:  
 Vrijdag 15 maart 2019: Old School Party (7de editie) 

 Zaterdag 18 mei 2019: plechtige communie 

 Zondag 12 mei 2019: schoolfeest 

 Zaterdag 25 mei 2019: eerste communie  
 

 

https://muzaiek.be/

