
Verslag vergadering schoolsportraad 12/09/2017. 

Aanwezig: Katia, Yves, Lies, Christine, Annemie en Sarah 

Verontschuldigd: Isabelle 

Nieuwe activiteit:  

1. Urban Trail:  

 We denken aan een periode in de lente. Tijdens de schooluren?? In een 

weekend?? Op een woensdagnamiddag?? 

 We stellen de vraag aan de directie: is er interesse voor. 

 Overleg met gemeentebestuur, politie…  

 Moet de Blokkendoos ook betrokken worden? 

 

2. Hindernissenloop: 

 Zoals een Spartacus-run.. 

 In het Solhof?? 

 Ook hier de vraag aan de directie. 

Bestuursverkiezing: 

Verkozen zijn als voorzitter Christine Goor, als secretaris Isabelle Ven en als penningmeester 

Annemie Van Mol. 

Vlaaienslag: 

De vernieuwde briefjes (strookjes voor op de omslagen, begeleidende brief en overzicht blad 

voor de bestellingen) worden nagekeken en aangepast. 

Op 22/9 worden de brieven met de omslagen en de begeleidende brief met de kinderen 

meegegeven. Hiervoor komen we op donderdag 14/9 terug samen om de brieven op de 

omslagen te kleven. Annemie heeft al de omslagen aangekocht. Katia zorgt voor voldoende 

strookjes om te kleven. Er zijn reeds voldoende lijmstiften voorzien. 

Op 9/10 mogen de leerlingen de laatste bestellingen binnenbrengen. 

We zouden de overschotten van de snoepzakken van de kerstrun gebruiken voor het maken 

van de snoeptaarten en voor de ‘super’ verkopers. 

We moeten nog nadenken over de verrassing voor de kinderen na 10 verkochte vlaaien. Of 

moeten we het aantal vlaaien verhogen voor ze een verrassing krijgen? We vinden 10 vlaaien al 

wel goed verkocht.  

Afscheidnemende leden: 

Heidi, Kristel en Jan verlaten de schoolsportraad. Wat geven we als afscheidskado? We dachten 

aan een bon om een keer met partner te gaan skiën op Aspen met een drankje achteraf. Yves 

bekijkt de kostprijs. 

 

 



 

Deze bon zouden we graag afgeven op het jaarlijkse etentje met de schoolsportraad. Datum 

hiervoor eventueel 19/12. We moeten de afscheidnemende leden nog uitnodigen. 

 

Kerstrun: 

Er moeten een aantal dingen gebeuren deze maand. (zie draaiboek) Oa.: 

- Het aanvragen van het Rode kruis. (Isabelle) 

- De verzekering in orde brengen. (Annemie)  

- De dingen die de directie nog moet doen, worden gevraagd.. (politie verwittigen, 

gemeentebestuur verwittigen, materiaal aanvragen…) Katia en Sarah geven dit door aan 

meester Kris. 

- We moeten ook nog op zoek gaan naar de lichtgevende buizen om in de plaats van de 

kerstmutsen te geven zodat de kids deze kunnen meenemen tijdens de run.                    

De overgebleven (vorige edities) mutsen zouden we eventueel in een 

kerstmutsenkraam verkopen. 

Agendapunten volgende vergadering: 

Nakijken van de statuten. (ifv aansprakelijkheid, rechten en plichten…) 

Bespreken wat we voor de vernieuwing van de speelplaats willen sponsoren.  

Wat kopen we aan van sportmateriaal voor de klassen voor op de speelplaats. 

Cadeau goede verkopers. 

Stand van zaken kerstrun… 

Allerlei: 

Yves geeft toelichting over de stand van zaken van de vernieuwde ski-piste en de website. 

Volgende vergadering: 

 Donderdag 14/9 vanaf 19u (plakken van de strookjes) 

 Maandag 23/10: 20u in de leraarskamer van de Carillolei ( graag hapje of drankje 

meebrengen aub  ) 

 

Verslaggever van dienst: Sarah 

 

 

 


