
Ouderraad 19 juni verslag 
 

Aanwezige ouders: Elsie, Christelle, Sofie, Peggy J, Kristof, Evelien, Anneleen, Björn, Karen 

Verontschuldigd: Joeri, Kurt 

Afwezig: Firdevs, Marjolein, Peggy N 

Aanwezigen schoolteam: Lotte 
 

Feitelijke ouderraad 
 

• Schoolfeest 

Taakverdeling leden ouderraad: 

afwas toog  12u-14u30  Evelien 

Koffie, taart, ijsjes 11u30-14u30  Yves, Christelle 

   14u30-17u  Firdevs, Marjolein  

Mascotte  11u30-12u  Kristof  

   14u-14u30  Kristof 

Garçon   12u-14u  Sofie, Anneleen, Leen Snoeck (mama Lowie peuter) 

Pronostiek  11u30-14u  Karen 

 

• Onthaalrecepties 

Receptie kleuters zaterdag 01/09: aansluitend op klasmoment van 10u30-12u 

Receptie lager maandag 03/09: voor het klasmoment van 14u-14u30 

Karen vraagt partytafels en hoezen aan bij de stad. 

We bieden aan: koffie, thee, water, water met framboos, water met citroen, wortel en selder met 

humus, snoeptomaatjes, notenmix, toastje plattekaas en radijs, toastje geitenkaas met confituur, 

komkommer met forel, fruitsla. 

Karen overlegt eind augustus met de directie over het aantal te verwachten personen (rekening 

houden met jaarmarkt om zaterdag). 

Tijdens de klasmomenten zullen we rond gaan ter kennismaking en promotie. Karen overlegt met de 

directie over het gemeenschappelijk document “helpende handen”. Karen schrijft ook een kort tekstje 

uit als leidraad. 

De promo bij de kleuters kan Karen samen met telkens één iemand opnemen.  Voor de promo bij het 

lager op maandag splitsen we ons op: Björn en Karen 1ste leerjaar, Elsie 2de leerjaar, Anneleen 3de 

leerjaar, Sofie en Christelle 4de en 5de leerjaar (haalbaar?), Peggy 6de leerjaar. 

 

• Drinkbussen 

Dit schooljaar hebben de drinkbussen ons ongeveer 120 EUR gekost.  We besluiten het project ook 

volgend schooljaar verder te zetten. Karen vraagt de lijst met nieuwe leerlingen op en bezorgd deze 



aan Astrid voor belettering. Karen koopt nieuwe drinkbussen aan rekening houdend met het te 

verwachten aan tal nieuwe inschrijvingen. 

 

• Bus zeeklassen 

De directie vraagt of we willen tussenkomen in de kost van de bus voor de zeeklassen in oktober.  We 

hadden ons reeds geëngageerd om per schooljaar 500 EUR bij te dragen.  Aangezien we dit jaar niets 

betaald hebben, kunnen we volgend schooljaar de totale kost van de bus, m.n. 980 EUR op ons nemen.  

Karen overlegt met de directie of we de factuur rechtstreeks betalen of dat we het geld op de rekening 

van de school storten. 

Aangezien er vanaf het schooljaar 2019-2020 ook boerderijklassen bij komen stijgt de geraamde kost 

van het busvervoer van de meerdaagse uitstappen de oneven jaren naar 2000 EUR per schooljaar, de 

even jaren blijft het 1000 EUR. Afhankelijk van de financiële ruimte van de ouderraad besluiten we in 

maart van het volgende schooljaar in welke mate we ook dan de kost volledig kunnen dragen. 

 

• T-shirts ouderraad 

Aangezien 10 EUR/ T-shirt voor sommigen een te hoge kost is, hebben we besloten de totale kost te 

dragen met de ouderraad. Juf Astrid heeft zich geëngageerd om ze nog voor het schoolfeest klaar te 

hebben, waarvoor dank! 

 

• Appelverkoop herfst 

We trachten een appelboer te vinden waar we samen met leerlingen appels kunnen gaan plukken om 

ze nadien te verkopen. Idealiter ligt de appelboer op een route van een lijnbus aangezien het vervoer 

in dat geval gratis is. De activiteit kadert immers binnen MOS. Juf Lotte informeert alvast welke 

leerkracht met zijn/haar klas zou willen gaan. 

Karen informeert bij de directie/de stad wat de mogelijkheden zijn om ook buiten de school appels te 

verkopen. 

 

• Evaluatie sponsorloop 

Zowel leerlingen, leerkrachten als ouderraad zijn zeer positief en vinden de activiteit voor herhaling 

vatbaar. We realiseerden een winst van 2048,17 EUR.  Als kost hadden we enkel de medailles (35 EUR), 

de bananen kregen we immers gesponsord van Carrefour Ninove. 

Volgend jaar overwegen we het parcours te verleggen naar de Vlierlaan, moeten we flyers voorzien 

om de buurtbewoners te informeren, laten we de elastiekjes tellen in de klassen, laten we de 

leerlingen hun elastiekjes houden, voorzien we enkele waterflesjes voor leerlingen die geen drinkbus 

meehebben, zetten we op de brief bijkomend dat leerlingen hun sportkledij moeten dragen en een 

drinkbus moeten meehebben en bekijken we een batch als alternatief voor een medaille.  Als het heel 

warm is kunnen we de tuindouche van Evi gebruiken. 

 

 

 

 



Decretale ouderraad 
 

• Toelichting schoolraad 

Zie verslag schoolraad in bijlage. 

Aangezien turn T-shirts wanneer ze te klein zijn èn nog goed zijn, verloren zijn, overwegen we een 

tweedehands tarief. Karen bespreekt met de directie de mogelijkheid om aan het briefje van de T-

shirts toe te voegen dat te kleine T-shirts binnengebracht mogen worden. Afhankelijk van de respons 

kan dan een tweedehands systeem opgezet worden.  

 

• Vergaderkalender volgend schooljaar 

Karen doet een voorstel aan de directie op basis van de data van de personeelsvergaderingen. We 

trachten de vergaderingen steeds op dinsdag te houden. 

Eerstvolgende vergadering die we al wel vastleggen: dinsdagavond 28 augustus 


