
Ouderraad 14 maart 2017 verslag 
 

Aanwezig: Kurt, Evelien, Elsie, Stephanie, Christelle, Peggy en Karen 

Verontschuldigd: Marjolein, Stephanie, Christelle, Dorien 

School: Joeri, Sandra, Femke 

• Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Decretale ouderraad 
 

• Veiligheid schoolomgeving opvolging 

Bevestiging politie: gemachtigd opzichter mag helpen met oversteken, zelfs al is er geen zebrapad. 
Directie tracht zich hiervoor intern te organiseren. 

Melding Dorien dat uitgang langs Groeneweg blijkbaar NIET gekend is bij de stadsdiensten als uitgang 
voor kleuters! Advies aan directie om dit op te nemen met het stadbestuur.  

Nog geen nieuws over dossier bij verkeerscommissie. 

• Ophalen lln lager na school 

Wat zijn hierover de afspraken? Wat wordt er van de ouders verwacht als ze toekomen (wachten / 
zelf kind roepen)? Wordt er van de ouders verwacht dat zij achter de knuffelzone blijven?                 
Dit kan misschien gedeeltelijk opgevangen worden met de gemachtigd opzichter. De directie neemt 
het mee voor overleg met de leerkrachten van het lager.  

Feitelijke vereniging 

• 24-25/03 wafelfeest  

Tombola: elk uur 3 x genummerd lotje trekken (Marjolein en Karen) 

3de prijs twv 5 EUR  6 x waardebon bakkerij Muylaert 

2de prijs twv 5 EUR 3 x waardebon van de bracht / 3 x fles cava (via Kurt aankopen 4,5 

EUR / fles) 

1ste prijs mand twv 25 EUR 4 van delhaise, 1 van stravbier, 1 van korenaar 

Bel (Sandra) 

Lotjes verkopen aan 2 EUR / stuk, 3 voor 5 EUR, per lotje 1 paaseitje uitdelen  

(Karen Colruyt lotjes en eitjes) 

Voorstel uitbreiding assortiment met melkdrank kinderen 

• sponsorloop donderdag 18 mei 
 



Wordt door Karen verder uitgewerkt met schoolteam. Aangezien het tijdens de kantooruren valt 
zullen op het moment zelf enkel Peggy en Karen kunnen helpen. Voor meer informatie zie 
afzonderlijk document. 
 

• 10 EUR stagiaire juf Nathalie bloembollenverkoop 
 
Ergens is er iets misgelopen.  We besluiten het bedrag terug te betalen. Karen geeft geld cash aan juf 
Mien, Evelien stort terug aan Karen. 
 

• 31/03 verjaardag octopus 
 
Schoolteam vraagt hulp aan ouderraad, dinsdag vergadering werkgroep, nadien wordt de concrete 
vraag doorgespeeld. 

• 28/04 zeepkistenrace (fluorap slotmoment)  

Nog niets concreets 

• evaluatie 04/03 kindercarnaval  

Cd / dvd met liedjes carnaval verkopen kan niet, eigen opgenomen materiaal van carnaval mag niet 
commercieel gebruikt worden. 

• evaluatie 06/03 carnaval op school  

Pannenkoeken: 400 gebakken, 130 over, in diepvries, 88,70 EUR (Karen test of we deze kunnen 
gebruiken op 31/03); dranken: 40,98 EUR fruitsap: 31 over, chocomelk: 9 over. Traktatie ouderraad: 
totale kost = 130 EUR. We gaan op zoek naar alternatief voor volgend jaar. 

• drinkbussen 

Evelien vond promotie bij Tupperware geldig tot begin april voor flessen van 750 ml aan 6 EUR / stuk. 
We opteren toch voor kleinere (ideaal 500 ml). Bij Tupperware kosten deze 8,60 EUR. 10% korting 
kan misschien wel. We zoeken verder maar laten ons niet opjagen door deze promotie. 

 

Volgende vergaderingen 
 

18 april, 16 mei en 13 juni 


