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Verslag ouderraad dinsdag 13 december 2022 
Aanwezig: Jolanda, Tim, Katy, Ariëlla, Olivier, Sofie S., Joachim, Mandy, Stijn, Hannelore, Wouter, 
Tessa, Veerle, Leen, Stefanie N, Isabelle, Jozefien, Benoit,  juf Marleen, juf Evelien, juf Karen, juf 
Laure, juf Mireille, juf Alissia, juf Els 
 
Verontschuldigd:, Juf Veerle, Geert, Brecht, Els, Lien, Sibel, , Sofie VT, Deborah, 
 

1. Opmerkingen vorig verslag van 19 oktober 2022 
Geen opmerkingen. 

 

2. Bespreking / Evaluatie Kaas & Wijn avond 
• Organisatorisch goed verlopen, maar lagere opkomst. Volgend jaar opnieuw papieren 

uitnodigingen meegeven, => grotere bereikbaarheid. 

• Minder volk dan andere jaren, door Corona was dit voor veel mensen opnieuw de eerste dat 
keer ze life naar de kaas en Wijn avond konden komen. 

• Nood aan een nieuwe formule met “democratische” prijzen => (Lang) In het verleden was er 
de kakelmiddag (Vol au vent) 

• Tombola was een groot succes, alle lotjes heel snel uitverkocht. Bedankt Mandy voor de 
organisatie hiervan  

• Wijn was Ok,  

• Keuze Kaas: diverse meningen (OK was mainstream kaas tot er mochten meer speciale kazen 
zijn) 

• Ander positieve geluiden: flyer van het bier op de tafel, mensen konden bloempje mee naar 
huis nemen, goochelaar was ok , fuif was top, film prima. 

• Aandachtspunten: problemen met micro/ geluid, medewerkers meer en beter briefen, 
shiften beter mixen (afwassers en kinderbar was lange shift), de taak van fotograaf ook op de 
takenlijst zetten. Bij de kassa ontbrak de lijst van de  mensen die al betaald hadden. 

 

3. Sinterklaas feest 
• De Sint werd verwelkomd met een erehaag 

• Dit jaar waren er heef veel rotte mandarijn => volgend jaar alternatief 

• Vraag van het budget van de Sint op te trekken. Waarom onderscheid tussen kleuterklassen 
en lagere school voor cadeau? Antwoord: Vanuit de ouderraad geven we een totaal budget 
(1.300  Eur) aan de school. De school beslist intern de verdeling 

• Correctie bedrag sinterklaas: dit bedrag  per klas: Kleuter en lager ooit bepaald in de 
ouderraad. Is geen beslissing van de school. 

• Enkele jaren geleden, ik schat een 6tal jaar geleden werd er reeds aangegeven dat dit bedrag 
zowel voor kleuters en lager laag was. Er werd dan besloten vanuit de ouderraad als het 
klascadeau duurder was dat dit geen probleem was vanuit de ouderraad. 

• Rotte mandarijnen: compensatie van de Colruyt 2 dozen gratis. 

 

• In de marge van deze discussie moet er ook eens nagedacht worden of er andere klemtonen 
moeten gelegd worden. Momenteel ligt de klemtoon op verfraaiing van de speelplaats. 

Doel: verfraaiing speelplaats is in de toekomst zeker nog nodig, mr moet msschn concreter 
benoemd worden bv houten speeltuinen, nieuwe voetbalgoalen, spelmateriaal voor kleuters,.... 

 
4. Oktoberactiviteit: 8 oktober 2022 

• Moorddiner op 11 Maart 
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5. Werkgroep Musical 
• Opnieuw een Lasagne verkoop in februari 

• Een werkgroep catering wordt opgestart, Katy heeft hiervoor ook interesse. 
 

6. Werkgroep Nieuwjaarsfeest 
• Thema Back to the 80 

• Uitnoding zal volgen  
 

7. Werkgroep Welzijn 
• Thema Brooddoosnodig 

• Uitnoding zal volgen  

 
8. Varia 

• Werkgroep sponsoring: zal worden opgestart 

• Wie vervoegt het bestuur naar volgend schooljaar toe? 
 

9. Data volgende vergadering 
Volgende ouderraad zal plaatsvinden op woensdag 1 maart 2023 

 

10. Belangrijke data: 
• Donderdag 4 mei – zaterdag 6 mei 2023: schoolfeest/musical:  

• Maandag 8 mei: ouderraad 

• Zondag 28 mei 2023: Eerste communie 

• Dinsdag 13 juni ouderraad 

• Dinsdag 27 juni 2023: proclamatie 6de leerjaar 

• Zaterdag 14 oktober 2023: 10de editie Old school Party  

 
 


