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Vergadering ouderwerking 20 juni 2022 

Aanwezige leden ouderwerking: 
Zie aanwezigheidslijst als bijlage 

Vertegenwoordiging directie en leerkrachtenteam: 
Meester Kris 

Verontschuldigd: 
Juf Frieda, juf Ilke en Juf Ann 

Demi, Zehra 

Vertegenwoordiging inrichtende macht: 
/ 

Bestuursleden: 
Maarten (voorzitter), Tineke (penningmeester), Karen (secretaris) en Isabelle (secretaris) 

Verslaggever: 
Isabelle 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

 

De voorzitter leidt de vergadering in. 

 

2. Goedkeuring verslag 

 

Het verslag van de vergadering van 2 mei 2022 wordt nog nagestuurd. 
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3. Mededelingen van de directie 

 

Meester Kris vraagt om de verslagen, de agenda en de data van de vergaderingen tijdig door te 

sturen. Laattijdige communicatie bemoeilijkt immers de opvolging en verhindert dat de leerkrachten 

aanwezig kunnen zijn. Er zijn sinds september 2021 geen definitieve verslagen meer op de website 

van de school gepubliceerd 

 

Nieuwe afspraak: In de toekomst zal de secretaris instaan voor de opvolging en verspreiding van de 

verslagen en de agenda. 

 

Meester Kris heeft nog een aantal opmerkingen op de vorige verslagen. 

 

Alle verslagen van dit schooljaar zullen deze week nog worden verspreid aan de leden voor eventuele 

opmerkingen en goedkeuring. 

 

Meester Kris signaleert naar aanleiding van een opmerking in het verslag van 31 januari 2022 over 

de kosten van het busvervoer van de bosklassen dat de sponsoring ervan noodzakelijk is om binnen 

het budget van de maximum factuur te kunnen blijven. Nu is het voor sommige gezinnen al een hele 

uitdaging om dit te kunnen bekostigen. 

 

4. Evaluatie schoolfeest 

 

Het schoolfeest was een succeseditie. De weergoden waren ons goedgezind. 

 

Opmerking: Het frietkraam was (te) snel uitverkocht. Dit is een aandachtspunt. Wel was er nog een 

overschot aan pannenkoeken. Karen oppert om zelf hotdogs te maken en te verkopen. Dit is niet 

zoveel werk. Nadeel is dat het niet evident is om de aantallen goed in te schatten. 

 

De penningmeester licht het financiële plaatje van het schoolfeest toe. De winst bedroeg 3.613 euro. 

Een aantal posten vielen duurder uit, zoals de brouwer, aankoop schmink, springkastelen. Deze 

laatste post is overigens de grootste kost (+/- 1.200 euro). Het doolhof was wellicht wat te duur. 

 

De horecaprijzen werden dit jaar niet geïndexeerd. Deze werden bewust democratisch gehouden. 

Volgend jaar zal de prijszetting opnieuw worden bekeken. Ook het systeem van de betaalkaarten 

moet worden herbekeken. 

 

Om de wachtrijen aan de schminkstand in te dijken kunnen de mogelijkheden worden beperkt tot 

bijvoorbeeld vier verschillende sjablonen. Eventueel kunnen oudere leerlingen mee worden ingezet 

om te schminken. 

 

Ander aandachtspunt: Het springkasteel voorzien voor de kleuters had geen zachte ondergrond. Dit 

is uiteindelijk opgelost door er matten uit de turnzaal onder te leggen. 

 

Ook het aantal helpende handen is een aandachtspunt. Gericht flyeren is een optie om mensen te 

motiveren. 

 

Er was voldoende drank voor de vrijwilligers. Wel was niet duidelijk dat elke vrijwilliger ook recht had 

op een eetbonnetje. Dit moet volgend jaar transparant worden gecommuniceerd. 

 

Een goede briefing voor aanvang van de shiften is noodzakelijk, zodat iedereen weet wat er van 

hem/haar wordt verwacht. Ook een vergadering vóór het schoolfeest is nuttig om de grote lijnen uit 

de doeken te doen. Het schoolteam ervaarde een gemis aan communicatie in aanloop naar het 

schoolfeest. 
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Het draaiboek is aan een update toe. Een duidelijke verdeling van taken tussen het schoolteam, de 

ouderwerking en de coördinatoren is een must. 

 

Meester Kris bezorgt een overzicht van de opmerkingen van het schoolteam (zie bijlage). 

 

Karen suggereert om volgend jaar ook een tombola te organiseren. 

5. Toekomstige activiteiten 

a. Eindejaarsreceptie (29 juni 2022) 

De afscheidsreceptie zal opnieuw op de klassieke manier worden georganiseerd. 

Voorbereiding (ofwel dinsdagavond of woensdagnamiddag): Sevda, Elke, Maarten en Isabelle 

Helpende handen ‘s avonds: Maarten, Jana, Ive, Zehra, Susan, Steven, Susan, Elke (?) en Karen 

6. Verkiezing bestuur schooljaar 2022-23 

Er zijn geen nieuwe kandidaturen ingediend. 

Het oude bestuur stelt zich opnieuw verkiesbaar, met uitzondering van Isabelle, wiens zoon dit jaar 
afstudeert. 

Het oude bestuur is bij deze opnieuw verkozen: 

- Voorzitter: Maarten 
- Penningmeester: Tineke 
- Secretaris: Karen 

7. Varia & vragenronde 

 

Sevda vraagt waarom de leerlingen geen dansjes opvoeren tijdens het schoolfeest. Meester Kris 

antwoordt dat het schoolteam hier niet achter staat, omdat hierdoor het feest eerder een statisch 

evenement dreigt te worden. 

 

Meester Kris herhaalt zijn oproep om op voorhand de agenda te mogen ontvangen. Verder wil hij ook 

op voorhand kunnen afstemmen, zodat hij beter voorbereid aan de vergadering kan deelnemen. 

 

Gert bedankt de voorzitter voor het vele werk en de inzet voor de ouderwerking. Meester Kris drukt 

zijn waardering uit voor alle leden van de ouderwerking voor hun engagement. De voorzitter bedankt 

Isabelle als afscheidnemend (bestuurs)lid. 

 

 

8. Data volgende vergaderingen 

 

De volgende vergaderingen van de ouderwerking zullen doorgaan telkens op een maandag, meer 

bepaald: 

 

- maandag, 12 september 2022 om 20 uur. 

 

 

Geniet van uw welverdiende vakantie! 
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BIJLAGE: DEBRIEFING SCHOOLTEAM SCHOOLFEEST 2022 

● Meer eten nodig! 
- pannenkoeken 
- alles van het frituur 

● Duvel erg goedkoop (in verhouding tot Vedet) 
● Werking drinken en eten voor personeel tijdens het schoolfeest: het rondkomen met drank werd positief 

onthaald.  
● Banners voor zichtbaarheid kassa / toog… 
● Goed dat mensen zelf hun actie aankondigden in de micro 
● 3 mensen nodig voor gekke fietsen 
● Gekke fietsen = groot succes, ook kleinere modellen voorzien 
● Goed dat digitale betaling mogelijk was via Payconiq 

→ Betalingen via kaart mogelijk? (sneller, nog handiger) 

● Kwabbernoot vrijdagavond naar kleine Cade (handiger voorbereiden) 
● Betere afspraken maken met personeel rond ‘eten en drinken’. Snoepzakken, e.d. horen daar niet bij. 
● ruimte voor ‘naam’ op speelkaart voorzien 
● goed dat we herkenbaar waren door naamkaartjes! 
● geen papieren tafelkleden 

→ vliegt weg 

→ veel afval 

→ wel handig om tafels af te ruimen 

→ proper en fleurig 

● meer tenten boven de tafels voor schaduw 
● meer vouwtenten vragen bij TC 
● afvaleilanden van IGEAN voorzien 
● Betere voorafgaande communicatie met ouderwerking. Het wat naast elkaar werken was voelbaar bij de 

opbouw, zeker op zaterdag. 
● Gemaakte afspraken door team schoolfeest kunnen niet zomaar last minute wijzigen. 
● Shiftenlijst laten aanvullen door ouderwerking 
● bij opbouw op vrijdag gedetailleerde info voorzien (vb.: 2 nadars aan begin kleine parking) en iemand die het 

overzicht bewaart + eventueel foto’s van hoe en waar de tenten geplaatst moeten worden.  
● Geen gaatjes meer in de kroonkurken doen. Is teveel werk om nadien toch de kroonkurken van de flessen te 

doen voor leeggoed brouwer. 
● Werken met plastieken recyclage bekers? Via ophaal-beloningssysteem voor leerlingen (gezien in 

Blokkendoos, werkte goed, weinig tot geen afval) 
● Tafel met bord ‘LEEGGOED’ voorzien:  met lege bakken er op.  
● Bij opbouw onderverdeling maken tss: 

- voor ouderwerking 
- voor leerkrachten 

● Tafels en stoelen op parking en op kleutergedeelte was top! Ouders bleven dichter bij hun kinderen 
● Kleutergedeelte kon eigenlijk binnen de schoolmuren staan. 
● Een echte schoolfeest-playlist voorzien en zorgen dat de muziek niet te luid staat 
● tafels en stoelen bij alle standen: top! 
● Bij het springkasteel: werken met tijdssloten: signaal na een bepaalde tijd, iedereen er uit en dan nieuwe 

‘shift’ 
● Vooraf goed nadenken over de plaats van de verschillende standen. De speelplaats moet gezellig en goed 

gevuld zijn. 
● Schmink en haartooi: te weinig volk, geen eigen kinderen mee in het kraam zetten, aanschuifstroken 

tekenen, enkele keuzemogelijkheden aanbieden, werken met vaste sjablonen 
● Ann Permentier wil volgend jaar een workshop schminken geven aan geïnteresseerde lln van het 6de en 

collega’s.  
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● Leerlingen van 6 opnieuw mee kraampjes laten bemannen?  
● Fier op alle inspanningen van de ouderwerking, de vrijwilligers en het ganse schoolteam!  
● Het schoolfeest was …een succes!  

 


