
Verslag vergadering schoolsportraad 16/01/2018 

 

Aanwezig: juf Katia, juf Sarah, meester Kris, Lies, Christine, Bart en Isabelle (verslaggever). 

Verontschuldigd: Yves. 

 

Goedkeuring verslagvorige vergadering: 

 Het verslag van de vergadering d.d. 11 december 2017 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

Huishoudelijk reglement – vrijwilligersovereenkomst - verzekeringen:  

 Isabelle werkt aan een ontwerp huishoudelijk reglement. Dit ontwerp wordt volgend 

weekend verspreid naar de leden en de directie. 

 Bart vraagt de versie van de ouderraad en de vrijwilligersovereenkomst van de 

ouderraad op, zodat de uniformiteit wordt bewaakt. 

 Isabelle brengt de vrijwilligersverzekering in orde. 

 

Evaluatie/debriefing vijfde editie van de kerstrun: 

 De kerstrun was alweer een groot succes (ondanks het “Boels” voorval, wat helaas extra 

kosten heeft veroorzaakt). Volgend jaar zal expliciet worden bekeken of het geleende 

materiaal degelijk is verzekerd. 

 Mail naar collega’s/leerkrachten toe mag iets vroeger. 

 Leerkrachten worden voor de volgende editie vriendelijk verzocht nieuwe versieringen 

te maken met hun klassen. 

 De jeneverbar stond te ver. Niet veel bezoekjes gehad. 

 De hamburgerkraam naast de soepbar. 

 Evt. nog een randactiviteit (jongleur, een muziekbandje, …). 

 Het bellenmachine werkte niet. 

 Een frietkraam staat hoog op het verlanglijstje (foodtruck). 

 Extra versnaperingen voor na de opruim voorzien. 

 Drank voorzien voor bij de gratis hamburger voor de “opbouwers”. 

 Echte halal worsten voorzien. Worsten op voorhand opwarmen in een kookpot. 

 Mutsen worden als leuker ervaren dat de led-buizen. 

 Inductieplaat voor de glühwein was top; de percolator voor de chocomelk ook. 

 Graag grotere posters (A0 voor onthaal + overzichtsplan met de kraampjes e.d.m.). 

 Op de laatste flyer een plan op de achterkant zetten. 

 Nieuwe ideetjes i.p.v. led-buizen? Lichtgevende diadeems? 

 Inschrijfstrookje vlg jaar herbekijken i.v.m. (o.m.) led-buis à rato van 1 euro 

 Communicatie m.b.t. aantal rondjes enz. (weliswaar slechts één cadeau) 

 Graag géén toeschouwers vóór 18 uur om de organisatie niet in het gedrang te brengen. 



 Juf Sarah en juf Katia moeten duidelijk de leerkrachten briefen dat hun post niet 

constant door het volledige leerjaar moet worden bevolkt. 

 Nieuw idee: run voor de leerkrachten (bij aanvang? als afsluiter?) => voor te stellen op 

een personeelsvergadering. 

 Fluo hesjes bemoeilijken het maken van mooie foto’s. 

 Er werd naar koffie gevraagd. Filterkoffie? 

 Suggestie om (vrijblijvend) verkleed te komen (in een bepaald thema). 

 Verplichting om tot aan de inschrijvingstafel te komen benadrukken. De leerlingen van 

het 6de leerjaar inschakelen als stewards? 

 Meer vertrekmomenten 

 Plaatsen voor supporters 

 Teveel stokbroden (12 op overschot!) 

 Genoeg vuilbakken, maar ze stonden niet open; ook in de turnzaal vuilbakken voorzien 

 

Organisatie quiz: 

 Communicatie is dringend: Isabelle bezorgt de tekst voor de maandberichten deze week 

nog aan meester Kris; Bart zorgt voor het afdrukken van de flyer 

 Werkgroep “vragen”: Bart wil graag meehelpen 

 Werkgroep “catering”: Lies checkt de prijzen van de kaas/salami in Colruyt en Metro; 

Yves bevragen voor de catering 

 Excelsheet wordt geactualiseerd en rondgestuurd 

 Promoteam gaat op ronde om prijzen te verzamelen 

 

Varia: 

 Scoutsorama (Bart) 

 Urban trail 

 

Agendapunten volgende vergadering: 

 Organisatie quiz 

 

Volgende vergadering: 

 Vrijdag 26/1 om 20 uur (werkgroep organisatie quiz) bij Isabelle thuis. Een datum voor 

de werkgroep vragen wordt nog bepaald en meegedeeld. 

 

 


