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Leden Aanwezig Verontschuldigd Afwezig Verslag 
Bosman Christ’l X    
Cools Lesley  X   
Despierre Evelyn X    
De Meeter Nele  X   
De Trèfle Katrien  X   
Fredrix Yves  X   
Holderbeke Luc  X   
Putteman Hilde X    
Stuerebaut Nils X    
Tytgat Marie Helene X   X 

Van Cauter Jan  X   
Van de Kerkhove Sofie X    
Van Vaerenbergh Alain X   X 

Verlinde Rik X    

Wauters Noëlla X    

      
Uitgenodigd schoolteam     
De Schryver Sofie X    
D’ Haese Jolien X    
De Leeuw Kim X    
Blomme Micheline X    
Roggeman Katrijn X    
De Swaef Christel X    

Verspreiding : Leden OR, Directie, leerkrachten, ad valvas, website OR 
 
Verwelkoming en aanwezigheidslijst.  
 
Faluintjesjogging 7 juni 2015 
Patrick Van Besien en Katrien De Ridder komen deze organisatie voorstellen. Zij geven de opbrengst 
weg aan een goed doel. Editie 2015: de inkomsten verdelen over de drie scholen in Moorsel. Er wordt 
verkozen om dit bedrag dan te steken in sportmateriaal. 
In ruil vragen zij medewerking vanuit de scholen. Contact: patrick.van.biesen@telenet.be  
Mhl en joliendhaese@hotmail.com (turnjuf) worden beheerder van dit event.Een event dat we met 
beide handen moeten vastnemen – ideaal om onze school in ‘the picture’ te brengen.  
 
Goedkeuring  vorig verslag van 25 september: nog niet voorhanden, enkel kladversie werd pas 
doorgestuurd voor opvolging todo’s. 
  
Evaluatie activiteiten: eetfestijn 19 oktober, Dag van de leerkracht 5 oktober, St Maarten 
 EETFESTIJN 

- Zeer goede opkomst. Vlotte werking door het grote aantal helpers. Daardoor ontspannen sfeer. 
- Veel vlottere tafelbezetting door het maximaliseren van het aantal zitplaatsen, wat mogelijk 

was door door de andere organisatie van de tombola. Het feit dat er 2 maître d’ hôtel waren was 
een groot pluspunt daarbij. Eventueel nummertjes voorzien voor de wachtende mensen, want 
het was nu niet evident om bij te houden. Bodega voorzien? Die was er buiten, maar de mensen 
nemen graag direct plaats. 

- Balletjes in tomatensaus: eerder duur. Vraag om te vervangen door iets anders. Aankoopprijs 
van alles is even duur. Is historisch gegroeid: dit werd aanvankelijk enkel voor kinderen 
voorzien, maar werd door volwassenen gevraagd. Vandaar ook vr volwassenen op het menu. Dit 
jaar goed voor 21 volw + 89 kindermenu’s = 110 menu’s. Hoeveel balletjes zijn dat? ;-) Er wordt 
door feestzaal gevraagd om het menu eenvoudig te houden. 

- De school in de zaal binnenbrengen door werkjes van de kinderen op te hangen is niet gebeurd. 

Ouderraad Kloosterschool 
Verslag Vergadering 

13 november 2014 
_______________________________ 
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Dat was triest.  
 Volgend jaar daarnaast eventueel menukaarten laten ontwerpen door de lln.  
 Of de potjes vr de bloemetjes laten versieren door de kids: er is een ruime voorraad 

platieken potjes in het OR lokaal.  
 Of in plaats van de bloemekes, de kinderen zelf tafelversiering laten maken in het thema 

van herfst of het schoolthema. 
- Platieken stonken: voorstel om nieuwe op maat te laten snijden door het 6de L. Rol werd 

aangekocht door OR. 
- Spelletjes + springkasteel = zeer OK, maar enkel voor de kleinere kinderen. Speelgoed van 

school speelplaats meebrengen voor de oudere kinderen, die zich nu verveelden. 
- Uitnodiging van het bestuur, Erik = gebeurd per mail door Mhelene 
- Werken met shiften wordt door leerkrachten gevraagd. Tussen 14u30 en 16u valt het wat stil. 

Doch na 16u: nog +/- 120 eters. Er zijn pro’s en contra’s. Dat zijn juist die momenten voor sociaal 
contact onder elkaar + ouders, oud-lln, sympathisanten komen voor het schoolteam + het 
gebeurt allemaal op slechts 1 dag. Voorkeur naar het behouden vh bestaand systeem. 

- 76 inschrijvingen via site + 33 via papiertje zelf ingegeven => 109 inschrijvingen = 531 
gereserveerde menu’s 

- 556 menu’s in totaal geserveerd ( 563 in 2013) waarvan 302 varkenshaasjes + 114 zalmen 
- Vlot verloop aan kassa met behulp van inschrijvingsnummer en omslagen gereedgemaakt met 

eetfiches en taartbonnekes in dank zij Lesley. 
- Financieel verslag:  

 inkomsten uitgaven 
Verkoop menu’s & drankkaarten 10 298,50  
Tombola 1 368,00  
Sponsoring  1 665,00  
Factuur De Snip  6 404,80 
Onkosten allerlei: Ava, Copycash flyers, tafelbekleding  38,57 
Copies SMI onderleggers  88,53 
Tombola aankoop prijzen  818,14 
Tombola aankoop planten  78,44 
Factuur Bellekes taarten  238,00 
Factuur Maeskes Roem foffie + melk/suiker/koekje  47,50 
Factuur Frituur Serge broodjes helpers  110,00 
 = 13 331,50  
  = 7 823,98 

Opbrengst = 5 507,52   
- Opbrengst 2013: 6 032,91, maar tombola aankopen zaten toen nog niet in die berekening. 
- Save the date  zondag 25 oktober 2015. Mhelene reserveert beide zalen in de Snip. 

 
 DAG VAN DE LEERKRACHT 

op 04/12/14 - ladies night in de cinema in Aalst. Nils reserveert tickets via familie:17 deelnemers. 
 
 SINT MAARTEN 

- Aankoop individuele cadeautjes in Droomland door Nele en Hilde, die de prijzen gewikt en 
gewogen hebben. +/- 5 per stuk. 1K: 20 x Bumbapuzzels – 2K: 18 x Playmobil/ Maya – 3K, 1L, 2L: 
22 x Playmobil/Barbie – 3L: Lego Chima/Friends – 4L, 5L, 6L: 49 strips. Kinderen waren er heel 
blij mee. Door de aankoop werden er bonnetjes “verdiend”: met dit bedrag mogen Micheline en 
Noëlla speeltuig aankopen voor in de middagopvang.  

- Bij Baert werden 3 (+1 wegens actie) fietskes aangekocht ter waarde van …. ? 
 
Organisatie Kerstkoer zie draaiboek 
- 12/12/14 tussen 15u30 en 21u00 … tot einde (binnen de perken) 
-‐ doel: break even draaien … toch maken we telkens winst => omdat het goed is !!! 
-‐ familiale activiteit 
-‐ Hilde wil indien gewenst haar kennis ten dienste stellen voor een workshop bloemschikken => 5L 
-‐ expo ? contacten leggen om opnieuw expo te laten doorgaan 
-‐ pannenkoeken en chocolademelk 
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-‐ Goede doel event : ‘soep op de stoep’ door de leerkrachten  blijkbaar engageren de scholen 
zich in het kader van Mensen voor Mensen… de soep met ballekens vorig jaar was dé max  

-‐ vrij podium: op zoek ‘Moéisel got talent’ – Katrijn organiseert dit 
-‐ opvang tijdens Kerstkoer : moet beter op vraag van Michelinne en Noëlla … zij hebben er geen 

zicht meer op wie blijft of wie niet … op te volgen! => lijst 
-‐ groen versieren in de school: vorig jaar harde kern: Hilde en Mhl … hopen dit jaar op meer 

helpers, zodat er minder werk lijkt … lijkt dus ! Vooropgestelde data 30/11 en 07/12 – zal nog 
bevestigd worden via mail - groen via de groendienst Aalst of via Hein: todo mhelene 

-‐ sneeuwkanon voor de Kerstkoer: geen schuim maar echt … afhankelijk van de kostprijs 
natuurlijk zou dit een serieuze blikvanger zijn! Alain informeert zich. 

-‐ terrasverwarmers (3 stuks) via MHL en Nils – 1 blazer: Hilde 
-‐ circusartiesten op school? Alain informeert zich bij artiesten in Brussel aan de kruispunten – 

Mhelene contacteert Renaud 
-‐ kerstboom: Alain heeft adres in Asse ter Heide - hulp bij afhalen? 
-‐ Kerstspel organiseren: juf Kim 
-‐ Sofie pleit om géén Kerstman op de Kerstkoer te laten rondlopen omwille van de katholieke 

identiteit van onze school. De kerstman is een heidens figuur.  
 

Organisatie koekjesverkoop 
Zelfde formule als vorig jaar – geen pralines. 
Micheline contacteert Meli voor gratis pakketten. 
Mhelene vraagt aan Lesley om de bedrijven aan te schrijven. Inschrijvingen via briefje (mee vòòr 
kerstvakantie!) + via website OR 
 
Organisatie kalender 
De foto’s werden genomen op 14 oktober door Alain met assistentes Noëlla, Micheline, Christ’l, Helga 
en Mhelene in het jaarthema “Reis rond de wereld”. Juf Els (3L) en … moeten er nog 
bijgefotoshopt worden. Lelsey zal de lay-out van de kalender maken en inschrijvingen via de site 
mogelijk maken. Mhelene vraagt aan Nele om opnieuw voor het drukwerk te zorgen. Mhelene maakt 
bestelbriefje. 
 
Nieuwjaarsetentje 
- Datum: via doodle duidelijk 31 januari 2015 
- Lokatie: De ≠ offertes worden bekeken – sommige zijn eerder ingewikkeld, andere veel duurder. Er 

wordt gekozen om terug naar de Mooie Molen te gaan.  
- Kostprijs: Zaal wordt gratis ter beschikking gesteld. 

Menu 35€: wordt zelf betaald.   
Drank aan tafel = 17€.  
Verbruik nadien: per consumptie of met forfait (= 17€ exl sterke bieren en andere sterke drank)  

- Mhl en Sofie DS gaan al eens voor proeven … of beter gezegd de formule bespreken. 
- Eerste bedenking: Hilde heeft een punt wanneer ze zegt dat de kostprijs voor de drank, bekostigd 

door de OR, te veel is. We offeren ons veel op om voor de school te werken, om geld te verdienen … 
dus het dan weggeven aan drank lijkt geen goed idee.  De meesten (of iedereen wel) kan haar 
volgen. Tevens is de OR schuw commentaar te krijgen van andere ouders dat het geld wordt 
uitgegeven voor eigen vertier. Oorspronkelijk betaalde iedereen van de OR alles zelf bij de 
teametentjes, het is om het schoolteam mee te krijgen dat er later geopteerd werd om een bedrag te 
besteden aan teambuilding, wat in veel “bedrijven” ingeburgerd is. Ondertussen is het team dat 
deelneemt aan het nieuwjaarsetentje heel sterk aangegroeid - wat een hele goeie zaak is -  en ook 
het aantal leden van de OR is verdubbeld. Daardoor is het bedrag toch wel uit de pan gestegen.  

- Tweede bedenking bij de kostprijs voor deze party = geen gewoon etentje 
 de Mooie Molen doet een mooie inspanning naar prijs toe: het zaaltje is niet gerekend en de 

menuprijs is een vriendenprijs 
 verlichtings- en geluidsinstallatie gratis ter beschikking van MH 
 DJ Alain gratis, …  

- Derde bedenking: tijdens de ≠ evenementen kunnen de medewerkers steeds drank of spijs gratis 
krijgen: broodjes, menu, drank tijdens eetfestijn, hotdog, pannenkoek, drank tijdens kerstmarkt, 
schoolfeest.  
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- Een 4de bedenking: wie uitnodigen? Ex-leden van de OR: dat leidt te ver. Oud-leerkrachten: Juf Lu 
wordt met plezier mee uitgenodigd wegens haar blijvende grote betrokkenheid met en inzet voor de 
school + Erik Bockstael 

- => Er wordt beslist om per persoon toch nog 7€ uit de kas te sponsoren in plaats van 17€ - de 
andere 10€ wordt door iedereen zelf betaald = 7€ x +/- 40 = 280€  17€ x 40 pers = 680€ 

 

Verkeersveiligheid 
Website werkboek veilige schoolomgeving werd doorgemaild. 
Zebbe en Ziggy: de actie van veilig in het verkeer 
Verkeerspark  
 
Wedstrijd groene speelplaats 
Het schoolteam heeft geen interesse om iets met het tuintje te doen.  
 
Communicatie 
- Website OR: up date dank zij Lesley – fantastisch werken met inschrijvingen voor het eetfestijn 

via site en automatische verwerking van menu’s met bevestiging van inschrijving en betaling per 
mail! Chapeau!!! Inschrijvingen voor kalender en koekjes komen ook via de site. 

- Website SMI: ICT coördinator Erwin Eloot zet er op wat hij krijgt. Er staat ook fotomateriaal op. 
Leerkrachten moeten rechtstreeks naar hem mailen: ict-erwin@skynet.be. 

- Kloosterkrantje: info zo snel mogelijk daargeven aan Nele, Hilde, Christ’l of Nils 
- Fb is het snelste medium om veel en vooral ook een nieuw, jong publiek te bereiken met mogelijks 

nieuwe inschrijvingen tot gevolg. Voor de ouders ook toegankelijker, want je moet minder 
“klikken”, je ziet de foto’s direct. Leerkrachten gebruiken het veel te weinig. 

- In verband met de uitbouw van het ICT gegeven binnen de school.  Sofie wil dit op in haar 
begroting opnemen. OR stelt voor dat er - vòòr de aankoop van laptops - eerst een plan opgemaakt 
wordt. Zijn de lk er klaar voor? Welk systeem, ed. Er wordt voorgesteld om met Jan te bekijken 
wat zijn firma Dell voor de school kan doen. 

 
Schoolraad agendapunten 
HR van OR en SR moet aangepast worden door nieuwe wetgeving. 
 
Info-avond 
Sofie heeft een voorstel van een infoavond door Mobiel 21 over ouderbegeleiding op de fiets. Dit 
voorstel is niet echt geschikt, want er is een maximum van 20 begeleidingen. 
We zijn aangesloten bij het VCOV, waardoor we aan een betere prijs zeer goede info-avonden kunnen 
organiseren. Kan het schoolteam eens op die site gaan kijken en er één uitkiezen? De OR zal de 
organisatie op zich nemen. 
 
Overlopen to do’s 
- Gargebox en bereikbaarder plaats voor gerief OR => klusjesdag 29 november in 2 shiften: 9u-12u 

en 13u-16u - schoolteam en OR - Mhl stuurt mail van Sofie door. 
- Speelplaats twister schilderen? Of 3-tal? leuk idee! 
- Basketbalpalen : verplaatsen of niet? Volgens techno-klusjesman een onbegonnen werk.  Hoe 

moeten ze dan wel geplaatst worden, zonder de rest te hinderen en gevaar te betekenen voor de 
ruiten en andere speelplaatsgebruikers? Eerst moeten ramen 2L beveiligd worden. 

- Fietsenberging: juf Kim en Rik bekijken hoe dit beter kan georganiseerd worden. 
- Boekenbeurs tijdens Kloosterkoer Evelyn is op zoek gegaan naar alternatieve firma’s.  

o Jeukiboek: niet geschikt 
o Lannoo geven 25% op verkoop, maar leveren slechts 30 titels 
o Tamboek = lokale firma (< Opwijk) – hebben alles van alle uitgeverijen. Els C. en Ninja 

(werkgroepje boeken) gaan dit bezoeken in december. Er is tevens auteurlezing mogelijk bvb 
door Paul Van Loon – of een striptekenaar – per auteur is er een subsidie van 100€. Evelyn 
contacteert Tamboek terug en reserveert die firma op maandag 8 juni 2015. Ze zal tevens 
onderhandelen over de %. We kregen van Pardoes 25% in boeken. 

- Boekenbeurs 2014: lijst van aangekochte boeken bezorgen aan Mhelene: todo school + aan Nele 
vragen om stempel te laten maken bij bedrijf van kalenders en hesjes. 
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- Fluo hesjes: hoe ver staan die? Jan heeft ontwerpen verwerkt en aangepast naar 8 hoek in kleur. 
De 4 logo’s moeten nu nog geschikt worden. Nog op te volgen. 

- Sabam: zie doc “gebruik van het SABAM-repertoire in en door onderwijsinstellingen” jaarcontract: 
€ 0,65 per leerling met min bedrag € 81,30 en maxbedrag 272,36. Dit wordt voor de helft door de 
OR betaald. 

- De oude frigo uit de refter is vervangen door een nieuwere van Helga en Rik., waarvoor dank! 
- Fruit: er zou teveel fruit blijven liggen. Fruit komt op donderdag, dus vrijdag moet alles op – 

zoeken naar oplossing op korte termijn: leveren op dinsdag? Minder leveren?  – naar volgend jaar 
toe: minder bestellen. 

 
Varia 
- Turnen : 3de en 4de = vanaf dit jaar samen – probleem van te weinig plaats: kledij op de grond 

dooreen in de gang + daarbij nog eens boekentassen: dit wordt bekeken. Boekentassen zullen 
andere plaats krijgen.  

 


