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Verslag Vergadering Ouderraad 10 oktober 2019

Aanwezig:
Ilse Van Rompaey, Kurt Demets, Maarten Zandbergen, Mark Vanhamme, Annelies 
Maes, David Herson, Juf Hilde

Verontschuldigd: Mevr. Greet, Jan Haegemans, Veerle Audenaert, Sofie Malt, Dimitri 
Vanlessen

1. Intro

Voorstelling nieuwe leden. Welkom!
Ouderraad en functies: Voorzitter (Ilse), Penningmeester (Kurt), 
vertegenwoordiger cultuurraad (Mark), vertegenwoordiging LOK (adviesorgaan 
gemeenteraad ivm kinderopvang) (Veerle), afvaardiging schoolraad (Veerle/Ilse)
- Kurt zal ipv Veerle op de volgende LOK vergadering aanwezig zijnop 17 

Oktober

Helpen handen van de ouderraad: ouders die niet in de ouderraad zitten, maar 
wel op de activiteiten komen helpen.

2. Activiteiten en vergaderingen schooljaar 2019-2020

 20 maart: DE KWIS
o Nieuwe datum gezocht wegens samenvallen met kwis Meldert. 
o Voorstel: 27 maart, Ilse vraagt na of de zaal vrij is
o Alternatief: 24 april indien 27 maart niet vrij is

 Verdeling taken:
o Toog + Drank rondbrengen (TBD)
o Presentator (Kurt)
o Vragen voorbereiden (Kurt)
o Sponsors

 Ilse, Mark, Maarten, David gaan prijzen ronselen
 Tegen volgende vergadering hebben we een lijst van 

sponsors beschikbaar
 Wat krijgen de sponsors in de plaats?
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 Visibiliteit in drukwerk vanaf een sponsoring twv 
€50

 Elke sponsor krijgt een vermelding
o Jury (Greet + Greet zoekt nog 2 juryleden)

 Organisatie:
o Max 180 aanwezigen in de zaal, teams van 4 personen, max 

45 ploegen
o €5/man
o Iedereen krijgt een prijs, 180 prijzen

 Praktisch:
o Beamer, micro, ... (mogelijkheid om deze van de provincie te 

huren of eventueel zelf aan te kopen)
o Brouwer: Kurt
o Drukwerk: Veerle via Toka

 26 februari januari: Restaurantdag (correctie datum in vorig verslag)

Klusjesdag: 
- Klusjesdag voor ouderraad en helpende handen op 27 Juni
- Klusjesdag voor leerkrachten op het einde van de grote vakantie

3. Evaluatie (groot)ouderfeest

Positieve feedback van grootouders ontvangen.
Goede verdeling tussen voor- en namiddag voorstelling.
Er waren nog bloemetjes over.
Kassa op nieuwe locatie was een succes
Drankselectie: 

- Cola Zero ipv Cola Light
- Fruitsap

Volgend jaar: flesjes ipv bekertjes en kartonnen rietjes

4. Wafel/Truffel verkoop

Alles on track. Drukwerk ligt klaar.
Volgende vergadering maken we de bestellingen klaar.
Planning voor uitdelen: 
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- Vanaf 11:30u wordt er klas per klas de bestelling uitgedeeld, startend met de 
hoogste jaren.

- Jaren 4, 5 en 6 worden gevraagd om zelf een zak mee te nemen voor de 
bestellingen

- Alle andere jaren worden nog in een plastieken zak verpakt

Volgend jaar vragen we alle kinderen om zelf om een zak mee te nemen om 
plastieken wegwerpzakken te vermijden.

5. Varia

Het onderwerp ‘vervoer naar de sporthal’ zou op de gemeenteraad besproken 
worden, maar voorlopig nog geen feedback.

Mailinglijst: Ilse laat de nieuwe leden van de ouderraad toevoegen aan de ouderraad-
maillinglijst en WhatsApp groep.


