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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    
Poelaert Karin X    
Daelman Ingrid X    
Blomme Micheline X    
Verspreiding : Leden OR, Directie, leerkrachten, ad valvas, website OR 
 
Aanwezigheidslijst en verwelkoming.  
 
Goedkeuring verslag: geen opmerkingen 
  
Evaluatie en financieel verslag 
Ø Nieuwjaarsetentje: 38 aanwezigen – was leuk! - OR heeft factuur betaald aan De Mooie Molen - Iedereen 

heeft betaald aan OR: €35 eten + €10 drank aan tafel – drank daarna: werd individueel afgerekend ter 
plaatse, kwam gemiddeld op €16/man. 
ð Financieel: kostprijs aan OR 266€ (7€ pp.) 
ð Planning volgend jaar: 1ste zaterdag van februari = 06-02-2016 – lokatie: Sofie en MH informeren in 

de Caelberg, Theaterhuis, Hophoeve – budget: €60 eten + drank tot 3u nadien 
Ø Koekjesverkoop: + 7% tgo vorig jaar, zowel meer dozen als zakken verkocht - Micheline ging de koekjes 

ophalen: was niet te doen alleen, werd ter plaatse niet geholpen. – mama van Romy Aelbrecht heeft geen 
koekjes gekregen: €18 wordt teruggegeven. – te late en verkeerde (te veel) levering – facturen werden 
aangepast - Uitnodiging = functioneel, maar saai. 
ð Opbrengst: 758€ 
ð Planning volgend jaar: speelsere uitnodiging: voorstel om 5L (todo 5L) ontwerp te laten doen op 

voorzijden met bestelformulier (todo MH) op achterzijde. – met 2 man koekjes halen 
Ø Carnaval: 5 bonnetjes was wat veel voor zo’n korte tijd – het aantal smoutebollen was OK: hoeveel? – 

ouders hadden parkeerproblemen - €150 voor brandweerwagen = OK –  
ð Kostprijs: bus 526€ + smoutebollen 140€ + bonnetjes 530€ + Brandweerwagen 150€= 1346€ 
ð Volgend jaar: 4 bonnetjes – carpoolen organiseren todo school 

Ø Ladies@themovies: Voor herhaling vatbaar! – goed besteed – er staat een foto op website van Feestpaleis 
ð Kostprijs: 225€ 

  
Extramurosactiviteit bezoek Gravensteen 
2K + 3K + 3L wensen naar Gravensteen te gaan, maar budget is op (maximumfactuur). Voorziene kostprijs: bus: 
€300 + gidsen €180 = €480 voor 41 kinderen = €11/kind => OR = OK 
 
 

 

Ouderraad Kloosterschool 
Verslag Vergadering 

26 maart 2015 
_______________________________ 
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Organisatie Opendeur/familiedag 26 april 2015 zie draaiboek 
Ø Thema = jaarthema: Reizen rond de wereld. Kleuters: ridders en kastelen 
Ø Draaiboek aanpassen en doorsturen: MH 
Ø Affiche opendeur: Ingrid maakte hemelsblauwe affiche: leuk! J 300 exemplaren 
Ø Affiches worden bedeeld aan alle onthaalmoeders uit de Faluintjesstreek adhv lijst K&G dr lk. 
Ø Banners uithangen: 4 stuks: Lesley, Sofie, Micheline, familie Coigneau 
Ø Banner bijmaken: todo Lesley: tgo straatje Carrefour uithangen. 
Ø Oudlln mailbestand opmaken: mailadressen vragen aan 6L: todo Chiara 
Ø Op Fb evenement aanmaken: todo Ingrid 
Ø Nadien ermee naar buiten komen: artikel in K&L todo Ingrid mailadres Kristof Dossche: zie draaiboek 
Ø Aantal inschrijvingen ligt zeer laag => vergt actie! 
Ø Infobrochure = digitaal verloren gegaan – Ingrid is praktisch klaar met herwerken 
Ø Verspreiding infobrochures dringend: OLVkliniek: Sofie en MH – kinderdagverblijven, onthaalmoeders: lk – 

Straatbedeling: allen - coördinatie: Nele - idee: waar ooievaar uithangt: infofolder binnensteken todo allen 
Ø Werk maken van -punten: mensen kicken af op refter en WC’s: geurhinder 
Ø +punten in de kijker zetten: middagsporten: gaat door - (middag-)opvang met geëngageerde mensen: met 

extra bonnen werden in Droomland grote blokken voor de kleuters aangekocht + zelf blikken gemaakt voor 
blikwerpen. Idee: Twister schilderen – speelkoffers zijn er, maar worden niet gebruikt – Noëlla probeert 
sfeer te brengen met ophangen van tekeningen, maar tevergeefs - zorgen voor kindvriendelijker lokaal! – 
max aantal in opvang: 37 kindjes – klassen en gangen: charmant, maar kan ordelijker en properder. 

Ø Hekken aan schoolpoort oogt niet echt vriendelijk. Bord laten maken op maat in vorm van logo school met 
mogelijkheid van bevestigen van affiche voor elke activiteit. Liesbet Hereman? 

Ø Fornuis Van Sofie: mag naar school komen J dank u, Sofie! 
Ø Opendeur valt te laat => vroeger plannen volgend jaar 
 
Organisatie Paaspicknick/-ontbijt 
Afhankelijk van het weer zal het vrijdag door gaan of na paasvakantie Lk organiseren alle aankopen ed.  
Voor opvang heeft Noëlla paasmandjes gemaakt, eitjes kopen? = OK vr OR 

ð Voorstel voor volgend jaar om paaseieren te rapen: op agenda zetten januari 2016 met wandeling in 
schoolomgeving - nadien apéro - met voorinschrijvingen. 

 
Plechtige Communie 2 mei: receptie + Eerste Communie 14 mei: receptie zie draaiboeken 
 
Boekenbeurs en Kloosterkoer 8 juni zie draaiboeken 
 
Opvolging 
Ø Overdekte speelplaats: rubber stroken zijn geplaatst in fietsenrek  
Ø Afdak muur: Rik en Sofie DS hebben morgen afspraak met elkaar 
Ø Middagsport: gaat door 
 
Communicatie:  
Ø Kloosterkrantje: meer oplages – Hilde zal zelf afdrukken in grijs-waarden = foto’s komen beter uit – 

Wistjedatjes: Hilde ipv Nele – Paashaas, -eieren en –klokken = OK - Christ’l zal helpen  
Ø Ook digitaal verspreiden via site SMI - OR 
 
Verkeersveiligheid: fluohoesjeswedstrijd 
Loopt 
 
Varia 
Ø Feestje bouwen: BBQ op 19 juni Stefan? Zelf doen voor de prijs laag te houden – vr opstelling en opkuis: lotje 

trek 
Ø Kerstkoer: datum tijdig laten weten aan vertelster = contact van Luc + juwelenontwerpster 
Ø Faluintjesjogging: nog ongeveer 2 maand - takenlijst wordt opgesteld – mail met medewerkers - inschrijven 

geopend voor de jogging: http://www.faluintjes-jogging.be/ DIT PROMOTEN in onze school todo MH 
 


