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Verslag Vergadering Ouderraad 21 mei 2019 

 

 

Aanwezig: 

Ilse Van Rompaey, Veerle Audenaert, Kurt Demets, Veerle Vandensteen, 

mevr. Greet, Mark Vanhamme, Jan Haegemans 

 

Verontschuldigd: Maarten Zandbergen, Sigrid Vandevelde 

 

 

1. Verslag vorige vergadering 

 

Geen opmerkingen. 

 

2. Schoolfeest 

• Het opgestelde werkschema is krap bevonden (vooral tussen 17u en 

20u) doordat we zelf ook willen eten. Er wordt gesuggereerd dat dit 

zich vanzelf wel oplost, maar zowel Ilse als Veerle A. zien liever een 

volledig ingevulde bezetting op alle werkposten. Dus we polsen nog bij 

partners/oudere kinderen wie een shift wilt bijspringen (vooral bij het 

uitdelen van de limonade/cola tussen 17u en 18u30).  

• Vrijdag na school wordt drank in de frigo’s gestoken (Veerle V., Kurt, 

indien het werk het toelaat ook Veerle A.) 

• Tap van de voetbal wordt zaterdag opgehaald om 9u ’s ochtends 

(Mark, Raoul …) inclusief een viertal tafels. 

• Vanaf 9u iedereen present om alles klaar te zetten.  

• Wie brengt zaterdag wat mee?  

o Raoul: tuinslang, lampionnetjes, verlengkabel 

o Mark: aanhangwagen 

o Jan: tentje voor de BBQ  

o Ilse: melk, suiker en andere benodigdheden voor de taart/koffie 

o Greet: buitenverlichting 

o Kurt: kassa uiteraard, en gaat ook ’s middags broodjes uithalen 

voor de lunch, affiches voor het sorteren van afval/etensresten, 

tablet van de school (voor internetbetalingen) 
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o Veerle: Enveloppen met speciale boodschap en grotere BBQ-

tickets + geld van de betalingen 

• Vanaf 21u iedereen present voor het opruimen, want de tap moet ’s 

avonds nog worden teruggebracht en de grote zaal moet helemaal 

worden leeggemaakt omwille van de verkiezingen zondag. 

• Bij het inschrijven waren er een aantal annulaties, mogelijks omdat er 

ook communiefeesten zijn dat weekend. 

• Inschrijvingen zijn in licht dalende lijn (al een aantal jaren), mogelijks 

door de prijsverhogingen.   

 

3. Klusjesdag 23 juni 

Dit is een gezinsactiviteit, maar valt voor een deel van de kinderen wellicht 

nog in de examenperiode.  

 

Werklijstje van de school: 

• Buxushaagje in de schooltuin is aangetast door buxusmot en moet 

weg. 

• Naast de derde kleuterklas wordt systematisch snoeiafval gestort. Dit is 

reeds gemeld aan de politie. Zij zullen de buurtbewoners aanspreken. 

Aangezien er ook kinderen spelen, zal de gemeente dit komen 

opruimen. Op de klusjesdag zullen we de plek proper maken met 

worteldoek en schors zodat juf Marleen de plek weer kan gebruiken. Er 

komt ook een plakkaat met sluikstorten verboden. 

• De bomenhaag naast de containerklassen moet worden gesnoeid. 

• Het platte dak moet worden opgeruimd (ballen, dakgoten e.d.) 

• Goten op de speelplaats moeten worden leeggemaakt. 

• Het eerste leerjaar moet worden ontruimd omdat de klas geschilderd 

wordt in de zomer. 

Graag allemaal snoeimateriaal meebrengen! 

 

4. Ouderraad digitaal 

De ouderraad zou graag een ‘eigen’ facebookpagina aanmaken om haar 

activiteiten en realisaties wat meer in de verf te zetten.  
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5. Varia 

 

• Cultuurraad: Met de nieuwe legislatuur moeten er nieuwe 

vertegenwoordigers worden aangeduid. Mark neemt dit verder op. Er 

is geen plaatsvervanger. 

• LOK: Greet en Veerle A. 

 

6. Volgende vergadering: Donderdag 20 juni om 20u30 (omwille van 

voorafgaande schoolraad). 


