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Vergadering 12-06-2018 

Aanwezigen: 
Nancy, Veronique, Sieghart, An, Tinne K., meester Kris, meester Erwin, juf Els, Ingrid, Kristel VH, 

Liesbet, Valérie, Bart en Sandra 

Verontschuldigd: 
Sophie S., Diana 

 

Verslag 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Goedgekeurd. 

 

2. Mededelingen directie 
Naar aanleiding van het overlijden van juf Sara, toont meester Kris grote waardering naar hoe zijn 

team met de situatie op school en het schoolfeest is omgegaan. 

 

3. Evaluatie activiteiten sinds vorige vergadering 

a. Goed doel 
€ 2800 als eindresultaat. Cade is ook uitgeloot voor een extra beloning vanuit Hand in Hand 

tegen kinderreuma. Elk kind zal een geschenkzakje krijgen. Vanaf september zal gekeken 

worden naar een nieuw goed doel. 

b. Schoolfeest 
Geslaagd!!! ☺ 

Voor de kleuters was de locatie op de speelplaats niet ideaal omwille van de boxen die 

teveel geluid maakten. 

Heel veel lof voor de vele helpende handen van alle ouders! Het T-shirt was een super goed 

idee, de aanspreekbaarheid was daardoor gemakkelijker. 

 



2 
 

 

 

●  Animatie 
- Naar volgend jaar toe is het misschien interessant om de kindjes te laten 

verkleden. 

- Het voetbalveldje was leuk voor de kinderen. 

- Zeker drie springkastelen behouden. Haspels moeten in de schaduw gelegd 

worden. 

- 8 beurten op de speelkaart was ideaal. 

- waterpistolen van het bootjesspel waren op het einde van de dag versleten. 

- Meer volk op de schminkstand is een noodzaak! Voorstel om schmink en 

haartooi uit elkaar trekken zal bekeken worden voor volgend schoolfeest 

 

●  Catering 
- Dranktoog: Kindjes die helpen is heel plezant, maar werkt contra-productief. 

Volgend jaar liever niet meer achter de toog. Tafels afruimen is misschien een 

tussenoplossing? 

- Misschien volledige bakken die al opengemaakt zijn in de koeltoog zetten. 

- Afdruiprek moet groter aan de toog. Ook meer mensen aan de toog plaatsen is 

een must. Minimaal 4 personen om af te ruimen en minder mensen in de eerste 

shift. Meer handdoeken zijn geen overbodige luxe. 

- Er was veel minder afval op de speelplaats. De extra containers die met open 

deksel geplaatst werden waren zeer efficiënt tegen het afval op de speelplaats. 

- bekijken of het beter is om zo veel mogelijk drank/producten te bestellen van de 

Coca-Cola Company. (minder sorterenwerk bij het afruimen) → Controleren of dit 

mogelijk is en wat de meerkost is. 

- Zakken snoep waren zeer snel uitverkocht. Volgend jaar dubbel zoveel zakjes 

voorzien 

- Diepvries van de Ijscentrale werkte niet waardoor heel veel ijs is weggegooid.  

Veronique bekijkt een compensatie bij de leverancier.  Er wordt geopperd om 

toch nog eens de mogelijkheid te bekijken voor  het aankopen van een diepvries 

en de stockage ervan.  

- volgend jaar meer Jupiler 0% bestellen. 

● Logistiek 
Technische dienst van de gemeente was zeer tevreden over hoe het materiaal klaar 

stond om opgehaald te worden. 

Zonder podium was het veel aangenamer.  

Er waren wel veel stoelen te kort .  Volgend jaar meer bestellen, alsook geen fouten 

meer maken met de bestelling van het aantal tafels ☺  

 

● Visibiliteit 
De T-shirts waren top! → Alle lof voor An en bedankt Ingrid voor het idee ! 

  



3 
 

 

4. Stand van zaken 

a. Afscheidsreceptie 6e leerjaar 
Tinne en Diana organiseren dit. Helpende handen zijn nog meer dan welkom. 

➔ Op het briefje staat nog ouderraad i.p.v. ouderwerking. 

➔ de Scoolboxen worden door de school uitgedeeld aan de leerlingen 

 

b. SVZ ontsmettingsmiddel 
Meester Kris denkt dat dit goed komt. Hij vraagt na hoe dit financieel geregeld kan worden. 

c. Etentje ouderwerking 
Woensdag 20 juni om 19u30. Mail is op komst. 

5. Bestuur volgend jaar 
An en Sieghart verlaten het bestuur. 

Nancy en Vero stellen zich opnieuw kandidaat. Bart stelt zich (in beperkte mate omwille van zijn 

werkagenda) kandidaat als nieuw bestuurslid.  Aangezien er geen andere kandidaturen zijn, zijn 

Nancy, Vero en Bart rechtstreeks verkozen tot nieuw bestuur. 

6. Varia 
Bedankingen van An en Sieghart aan iedereen voor het afgelopen jaar. 


