
 
Woensdag 9 september 2020 

Aanwezig 

Leerkrachten: 

Juf Micheline,  Caro Debolle, Inneke Vermassen, Carolien Versluys,  

Leden OR: 

Jan Van De Pere, Tilly De Meu, Bart De Gols, Tim Verbestel, Elke Goubert, Hanne Verscheure, Nele 
Vermoesen, David Van Droogenbroeck, Ilse de Jongh 

Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Geen opmerkingen  

Leden 

Christ’l & Sarah VDB hebben afscheid genomen van de ouderraad. Er zijn geen nieuwe leden. Normaal 
stelt de ouderraad zich voor tijdens de infoavond. Aangezien deze niet kon doorgaan, wordt er een 
foldertje/boekje opgemaakt. Nele neemt deze taak op zich. 

Evenementen 2020-2021 

Evenementen die op school plaatsvinden dienen aangemeld te worden bij het evenementenloket van de 
stad Aalst. 

 

Eetfestijn & sponsoring – 25/10 

• Grootste bron van inkomsten. 
• Eetfestijn gaat allicht niet door. De Snip kan wel met afhaalmaaltijden werken. Verdere informatie 

hierover volgt. 
o Er wordt voorgesteld om een online betaalprovider te voorzien op de website van de 

ouderraad (Mollie), om betalingen beter op te volgen. Ilse kijkt met Nils of hij dat ziet zitten. 
o Aperitief & tombola zouden we zelf nog kunnen voorzien. Afwachten op De Snip zelf wijn 

wil aanbieden. 
• Sponsoring: 

o Aangezien we de sponsors niet in de kijker kunnen stellen tijdens het eetfestijn, bekijken we 
alternatieven: 

§ Sponsors op website & Facebookpagina plaatsen. 
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§ Boekje maken waarin sponsors vermeld worden. Aanvullen met kleurplaten, foto’s, 
een woordzoeker,…juffen sturen ideeën door. 

§ Aan de fietsenstalling (vooraan) de sponsors tentoonstellen, bv. “sponsor van de 
week” Er wordt met directeur overlegd of dit mogelijk is. 

o Nils stuurt sponsorlijst naar iedereen door. 

 

Kloosterquiz  

• Organisatie: Ilse VDS 
• Kan dit behouden worden? Op welke manier? Er wordt voorgesteld met kleinere groepen te 

werken of grotere locatie te zoeken (trefcentrum). Conclusie = veel moeite voor beperkte opbrengst. 

Kalender 

• Organisatie: Hanne 
• Juffen stellen voor op basis van jaarthema (wat als?) foto’s te maken. 
• Verkoop normaal tegen kerstverlof. 
• Prijs blijft behouden: 10 euro/kalender.  
• Veel wanbetalers vorig jaar. Afspraak is: betalen = kalender krijgen. 

Kerstkoer 

• Organisatie: Nele & David nemen over van Christ’l. 
• Nog onduidelijk of dit georganiseerd kan worden. 

Koekjesverkoop – 2/02 
• Organisatie: Ilse DJ neemt over van Hanne. 
• Eerste briefje moet mee voor de kerstvakantie. 
• Via Lotus of crowdselling  

Alle andere evenementen staan voorlopig on hold. Crowdselling wordt als alternatieve inkomstenbron 
besproken. 

Data Schoolraad 2020-2021 

Data: 

• 22/10/2020 - Immerzeel 
• 18/03/2020 – Moorsel 
• 10/06/2020 – Immerzeel 

Data vergaderingen ouderraad 2020-2021 

• 19/11/2020 
• 21/01/2020 
• 11/03/2020 
• 06/05/2020 

 

Lieven plaatst dit op de website en Facebookpagina. Nele vermeldt dit in het boekje. 

Mededelingen directie & leerkrachten 

Picknicktafels 
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De huidige picknicktafels zijn heel erg zwaar, hebben splinters en er kan geen volledige klas aan zitten. Er 
wordt gevraagd of de ouderraad nieuwe tafels wil sponsoren. Naar analogie van Immerzeel zou er 
geopteerd worden voor ronde tafels in kunststof. Er wordt bij Nils bevraagd of er ruimte in het budget 
hiervoor is. 

Fietsen 

Er zijn heel wat fietsen blijven staan is aan het einde van het schooljaar. Juf Micheline vraagt of er 
naambordjes met o.a. logo van de school en naam kunnen gemaakt worden. 

Kopen? Elke checkt bij Van Eyck, Tilly bij Green Bananas.  

Zelf maken? Leerkrachten bespreken het. 

Jaarthema 

Het jaarthema is ‘Wat als?’. Per maand wordt een bepaalde ‘Wat als’ uitgewerkt. 

Grootouderfeest 

Juffen bekijken de optie om een filmpje te maken. 

Automatische dispensers voor handdesinfectiegel of zeep 

Ilse DJ vraagt aan Nils of hij er niet kan bezorgen. 

Vragen ouders 

Een ouder stelde de vraag om CO²-meters aan te kopen voor in de klassen te plaatsen. De consensus is dat 
dit geen meerwaarde biedt. Ramen worden steeds geopend, klassen worden extra verlucht. 

 

 


