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Verwelkoming, aanwezigheden 
Aanwezig ouderraad : Ilse DJ, David Van Droogenbroeck, Christ’l Bosman, Bart De Gols, Nils Stuerebaut, 
Chiara Vanbesien, Ilse Van der Straeten, Ilse Vantieghem, Tim Verbestel,Nele Vermoesen, Hanne Verscheure, 
Elke Goubert,Tilly De Meu 
 
 
Goedkeuring vorig verslag 
Geen opmerkingen 
 
 
Sponsoring 

- Lijst werd overlopen, iedereen bezoekt sponsors 
 
 
Kalender events schooljaar 2019-2020 

- Schoolfeest 
o Datum wordt nog bevestigd 
o Trefcentrum vastleggen gezien geplande werken in school 
o Formule : spelletjes/kraampjes/geen klassieke optredens 

- Grootouderfeest : hulp ouderraad nodig -> wordt besproken op vergadering school 
- Eetfestijn: affiches OK, Lieven volgt online inschrijvingen op. 
- Verdeling taken/werkgroepen :  

o Eetfestijn : Ilse DJ (+Nils, Hanne en Christ’l) 
o Quiz : Ilse VDS (+David) 
o Kerstkoer : Nele + Christ’l 
o Koekjesverkoop : Christ’l + Hanne volgt mee op voor overname naar volgend jaar toe 
o Opendeur : Ilse DJ + Christ’l 
o Communies : Ilse DJ + Nele + Christ’l (enkel 1e communie) 
o Kloosterkoer : Hanne 
o Schoolfeest : Ilse VDS 

 
 
Tutti Frutti 

- = “Oog voor lekkers” 
- Sponsoring ouderraad (560 €/jaar) 
- Dinsdag = fruitdag 
- Indien er nog over is, wordt fruit uitgedeeld in de opvang 
- Lijst met fruitsoort eventueel bezorgen aan de ouders, om te vermijden dat ouders hetzelfde fruit 

meegeven die dag 
Maar! Verrassingseffect is dan weg, gaan kinderen nog willen proeven? 

- Tussenkomst ouders : 2,5 € voor lager, 1,5 € voor kleuters 
- Nele neemt dit mee op in foldertje voor ouders 

 
 
Zwemvervoer kleuters 

- zal gesponsord worden door ouderraad 
- Rik bezorgt ons het kostenplaatje (+/- 120 € x 5) 

 
 
Evaluaties 

- Eerste schooldag  
o Thema “een magisch schooljaar” 
o Koffie voor ouders : ok 

- Infoavond 
o Geen opmerkingen 
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- Garageverkoop 
o Te weinig interesse (slechts 4 inschrijvingen) 
o Volgend jaar niet meer aanbieden om in school te staan 

 
Schoolraad 

- Geen punten 
 
Vastleggen data 4 volgende vergaderingen 

- 7 november 2019 
- 6 februari 2020 
- 2 april 2020 
- 4 juni 2020 

 
Mededelingen directie en leerkrachten 

- hulp kinderen 5e en 6e leerjaar bij opruimen refter onder de middag : max 15 à 20 minuten / beurtrol 
o briefje aan ouders mee te geven / voorstellen als project 

 
Varia 

- fluohesjes : juf Ellen vraagt na aan juf Katrijn 
- kalender   

o Liesbeth Verstockt wenst niet meer mee te helpen 
o Hanne bekijkt 

- Actie ivm te laat komen :  
o 15 minuten gratis opvang blijkt te kort – mensen maken planning om om 8u15 toe te komen / 

kans op te laat komen 
o Rik kijkt na of extra gratis opvang mogelijk is 

- Kleuters beter in het oog houden bij verlaten school! 
o Kinderen die in opvang blijven moeten eerst boekentassen in rekken zetten (worden op deze 

manier al gescheiden van kinderen die naar huis gaan) 
- Nieuwjaarsetentje ouderraad/leerkrachten : mogelijke data : 18 januari, 25 januari, 1 februari 

è Wordt besproken op vergadering school 
 
 
 
 


