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Verwelkoming, aanwezigheden 
Aanwezig ouderraad : Ilse DJ, Ilse VDS, Hanne, Chiara, Nele V., Christ’l, Nils, Luc, Conny 
 
 
Goedkeuring vorig verslag 
Geen opmerkingen 
   
 
Evaluatie AED door Marc 

- Aanwezigen waren het er unaniem over eens dat dit heel nuttig is 
- Kan dit opengesteld worden naar andere ouders/leerlingen/mogelijk op kleuterniveau? -> te bekijken met 

Marc en juffen 
- Attesten moeten nog afgeleverd worden 

 
 
Evaluatie Kerstkoer 14/12/2018 
- Financieel : in vergelijking met vorige jaren, minder winst : 797 € (maar geen werkjes gemaakt, wat normaal 

+/- 250 € opbrengt, billijke vergoeding van 170 € betaald) 
- Volgend jaar : geen billijke vergoeding betalen (risico nemen) 
- Opstelling podium moet volgend jaar anders (meer volk dan vorig jaar!) 

o Eventueel kraampjes buiten (in tent) en podium binnen  
o Opletten met het sluiten van de deuren (veiligheid!) 
o Tentjes vragen via stad Aalst, of eventueel via Luc (15mx5m) 
o Frank (Kletskop) tijdig contacteren (dit jaar blijkbaar communicatieprobleem) 
o Wafelmachine via FunRent (huur machine : 30 €), alle wafels voorbakken 

è Nu al prijzen vragen voor tent en wafelijzer(s) bij Fun Rent to do Nils 
 
 
Evalutatie jaarkalender 
- 275 € opbrengst (161 verkocht à 7 €) 
- Volgend jaar opnieuw – prijzen mogen omhoog (8€ indien zelfde aankoopprijs) 
- Reclame maken via briefjes, website 
- Bestellen op black Friday (promo!) 
 
 
Evaluatie koekjesverkoop 
- +/- 1.300 € opbrengst 
- Aangezien volgend jaar laatste jaar van Christ’l -> overdracht naar Hanne 
 
 
Fluo hesjes 
- Uitstellen naar volgend jaar (Katrijn en Arnold-nog tegoed van sponsoring) 
 
 
Carnaval 1 maart 2019 
- Pompier via Juf Alicia (overeengekomen prijs : 150 € cfr vorige jaren) 
- Smoutebollen -> to do Nils om 13u30 (kleuters 2 smoutebollen/kind, lagere 3) 
- Aanvang stoet : 14u30 

 
 
Opendeurdag 17 maart 2019 (ontbijt) 
- Ontbijt van 8u-11u 
- Rondleidingen 10u-12u (starten per kwartier) 
- Werkgroepje opendeur : Ilse VDS, Ilse DJ, Hanne, Nele V., Christ’l, Conny, Luc, Nils 
- Diezelfde dag vinden er voor het 6e overgangsgesprekken plaats en voor 3e kleuter schoolrijpheid (10u30-

11u30) 
- Peuterklas, 1e, 2e kleuterklas, eventueel 1e leerjaar zijn open (niet tussen 10u30-11u30/schoolrijpheid), 

 

Ouderraad Kloosterschool 
Verslag Vergadering 

21 februari 2019 
_______________________________ 

 



[Typ hier] 
 

 
Ouderraad	Kloosterschool	–	Samen	school	maken							 	 	 	Page	2	of	2	
 
 

andere klassen op aanvraag. Alle juffen zijn aanwezig. 
 
 
Boekenbeurs 24 juni 2019 
- De kleine Johannes contacteren (beter aanbod-presenatie in rekken-> minder werk) 
 
 
Schoolraad 14 maart (Immerzeel)-punten? 
- Kolva uit PDC gestapt 
-  
 
Mededelingen van directie en leerkrachten 
- Nieuwjaarsetentje -> “trust” is terug 😊 
 
 
Varia 
- Kleuterzwemmen 

o Nav mail ouder 
o Momenten worden in juni bepaald -> feedback van zwembad blijft uit/slecht geregeld (op bepaalde 

momenten te veel klassen/andere scholen in zwembad 
o In 1e leerjaar wel merkbaar als kleuters gaan zwemmen 
o Voorstel naar volgend jaar toe :  

§ Kleuterzwemmen voor 2e kleuters naar einde schooljaar brengen 
§ Lessen korter op elkaar (om de 14 dagen) 
§ In 3 groepen in de mate van het mogelijke 

• Briefje aan ouders meegeven : niveau kind? (via vragenlijst) 
• Ouders/begeleiders : fiche bezorgen (systeem Juf Emely : fiches = opdrachten uit te 

voeren met je groepje kinderen -> gemakkelijker voor de begeeiders) 
 
- Net spannen aan muur Carrefour (ballen)  -> net werd reeds aangekocht 
- Boekentassenrekken zijn er 
- Bij plaatsing nieuwe toiletten zal de koer opgebroken worden -> daarna heroriëntatie speelplaats 
- Zeil kinderfietsen: gevaarlijk bij wind -> voorlopige oplossing zoeken in afwachting herindeling speelplaats 

(cfr toiletten) -> navragen bij Marc 
- Klacht bednet : in de toekomst meer met de ouders en juf samenzitten -> beter afstemmen (weekplanning 

maken) 
Doortrekken naar kinderen reva : regelmatig samenzitten is noodzakelijk, ook al gaat alles goed 


