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Verwelkoming, aanwezigheden 
Aanwezig ouderraad : Ilse De Jongh, David Van Droogenbroeck, Christ’l Bosman, Bart De Gols, Chiara 
Vanbesien, Ilse Van der Straeten, Ilse Vantieghem, Tim Verbestel, Hanne Verscheure, Elke Goubert,Tilly De 
Meu, Sarah Van der Biest 
 
 
Goedkeuring vorig verslag 
Nieuwjaarsetentje wordt vastgelegd op 25 januari 
 
 
Sint 

- Sinttoneel vindt plaats op vrijdagnamiddag 8 november 
- School voorziet speculoos en mandarijntje 
- Ouderraad voorziet nog extra zakje met chocolade, nic nac -> met dank aan Sarah en levensvreugde om 

de zakjes op korte termijn te maken! 
 
 
Eetfestijn 

- Alles goed verlopen 
- Opbrengst : 7.880 € (2018 : 6.600 €) 

o Waarvan tombola 1.172 €  
o Waarvan sponsoring 3.275 € (2018 : 2.850 €), excl. Naturaprijzen 

- Opmerkingen : 
o Lijst met sponsors op het einde van het schooljaar aan alle leden bezorgen, zodat er in de grote 

vakantie reeds kan gestart worden 
o Datum van het eetfestijn op de sponsoringovereenkomst 
o Volgend jaar eventueel in shiften werken indien nog zoveel helpers 
o Er wordt gevraagd om het menu op de affiche te vermelden -> is dit nodig? Discussie voor 

volgend schooljaar. Tilly stelt voor dat Green Bananas affiche maakt met en zonder menu om te 
vergelijken 

o Doorgeefbriefjes voor keuken moeten groter 
 
Kloosterquiz 22 november 2019 

- Voorlopig 6 inschrijvingen, maar nog maar net gestart met reclame via facebook 
- Ilse Van der Straeten coördineert 

 
 
Kerstkoer 13 december 2019 

- Concept idem van vorig jaar 
- Podium in turnzaal tegen de muur kant kleuterklassen 
- Kraampjes buiten 
- Indien voldoende kraampjes : eventueel tenten huren van jeugdbeweging 
- Zal Marc aanwezig zijn : electriciteit? 
- Juf Sarah zorgt voor Tartiflette. Voor de kinderen een alternatief voorzien (hotdogs?) 
- David wil kerstman zijn, waarvoor dank! 
- Nele en Christ’l coördineren 

 
 
Fluohesjes 

- Arnold heeft fluohesjes besteld 
- Actie in principe van herfstvakantie tot krokusvakantie 
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Kalender 

- Maité (dochter van Micheline) heeft de foto’s genomen 
- Hanne volgt verder op  
- Bestellen op black Friday (kortingen!) 
- Te verkopen aan 10 € 

 
Is te laat komen nog een groot probleem? 

- Gaat nog over 4 à 5 kinderen -> deze ouders individueel via briefje sensibiliseren 
- Sommige ouders komen bewust te laat om mee tot aan de deur van de klas te kunnen gaan… 

 
Sluiting van de poorten en veiligheid 

- Oorzaak : laatkomers 
- Bordje aan poort hangen “Gelieve de poort steeds te sluiten” 

 
 
Mededelingen directie en leerkrachten 
 
 
Varia 

- Onthaal van de instappers is uitstekend verlopen : ouders mochten mee naar de klas, kregen om 10u30 
mail met foto’s en ‘s avonds mail met feedback -> dikke pluim voor juf Emilie 
è Kadert in project ouderbetrokkenheid 

 
 
 
 


