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Verslag Vergadering Ouderraad 7 januari 2020 
 
Aanwezig: 
Ilse Van Rompaey, Kurt Demets, Maarten Zandbergen, , Annelies Maes, David 
Herson,, Mevr. Greet, Veerle Audenaert en Els Cordewiner 
 
Verontschuldigd: Jan Haegemans, Mark Vanhamme, Dimitri Vanlessen, 
Jeroen Godts, Sofie Malt 
 
 
1. Verslag vorige vergadering 

Restaurantdag in het verslag wijzigen van 26 februari naar 26 januari 
Geen verdere opmerkingen 
 
2. Restaurantdag 

 
Nieuw concept: Breugelbuffet 
Ondersteuning van de ouderraad blijft hetzelfde: afwas, drank opdienen, 
afruimen 
 
Shiften: 
’s middags: Veerle A, Ilse, Jeroen 
’s avonds: Sophie, Annelies, Veerle V 
Maakt niet uit: Mark 
 
Greet verzamelt de shiften verder. 
Actie voor iedereen die nog geen shift heeft doorgegeven: contacteer Ilse en 
Greet. 

 

3. Feedback wafel verkoop 

 
Enkele ouders hadden chocolaatjes met studentenhaver verwacht in plaats 
van de ‘notenmix’. Dit kunnen we volgend jaar verduidelijken op de 
bestelformulieren. 
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4. Mozaiekkwis 

 
Ilse heeft de kwis doorgestuurd naar een liefhebber en een fervente kwisser.  
Kurt heeft de feedback in rekening genomen en enkele rondes/vragen 
aangepast. De kwis ziet er erg goed uit! 
We plannen met de ouderraad een dry-run van de kwis bij Ilse thuis op 6 maart 
om 20u. 
 
De punten worden bijgehouden in een excel file door de jury. Annelies zal de 
punten bijhouden tijdens de avond zelf. 
 
Taken op de avond zelf: 

- Formulieren ophalen 
- Tafelrondes uitdelen 
- Drank bestellingen opnemen/rondbrengen 
- Toog 

Voorbereiding: 
- Bestelbonnetjes voor drank voor op de tafels-> Kurt 
- Wijn, Nootjes, Chips -> Ilse 
- Bestelling drank -> Kurt 
- Drankkaarten, bonnetjes -> Kurt 

o Bonnetje = €1,6 
o Drankkaart = €15 voor 10 consumpties 
o Frisdrank, Pils = 1 bonnetje 
o Sterk bier + wijn = 2 bonnetjes 

- Tafels 
o Hier hebben we nog een oplossing voor nodig aangezien de 

schragen te groot zijn 
o Veerle maakt een zaalplan om in te schatten of we voldoende 

capaciteit in de zaal hebben voor 40-45 tafels 
o Greet vraagt aan de voetbal of we hun tafels kunnen lenen 
o We zetten de zaal op donderdagavond klaar; vrijdag is er dan 

geen warm eten op school. Greet vraagt na of de zaal dan 
beschikbaar is 

- Drukwerk: 
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o Kurt laat dit afdrukken bij Toka 
- Promotie 

o Op de restaurantdag maken we reclame voor de kwis en Trooper 
(zie hieronder) 

o Ilse kijkt of er bij Ava houdertjes beschikaar zijn om op de tafels te 
plaatsen, Veerle zorgt voor de Mozaiek reclamebordjes (A5 of 
A6) 

- Sponsors: 
o Maarten deelt de lijst van handelaars op dropbox 
o Actie voor iedereen: graag aanvullen bij welke handelaar hij/zij 

langsgaat om sponsering te vragen 
o Ilse vraagt aan het schoolbestuur of we een brief kunnen 

opstellen voor onze sponsors zodat ze deze kunnen ingeven 
(indien gewenst) 

 
5. Trooper 

Trooper voor de Ouderraad van de Mozaiek is actief! Dank aan 
Annelies. 
 
Belangrijk is om nu promotie te maken voor Trooper 

- Annelies heeft een brief opgesteld -> Greet plaatst deze op Gimme 
- Op restaurantdag -> Annelies wacht nog op het promo-materiaal van 

trooper 
- Op volgende events -> via flyers/affiches/promo-materiaal Trooper 
- We plannen regelmatig een update/info, waarschijnlijk via Gimme 
- Op de website plaatsen we een banner. Annelies stuurt de beschikbare 

banners door naar Greet 

 
6. Varia 

VCOV 
- Dit is een overkoepelende vereniging van 

ouderraden/ouderverenigingen , we krijgen hier mails van via onze 
mailinglist 
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- Aan alle leden van de ouderraad: indien er interesse is om een 
evenement bij te wonen, laat dit dan weten aan Ilse, dan kan daarvoor 
het inschrijvingsgeld betaald worden vanuit de ouderraad 

Ouderparticipatie 
- Eerder werd beslist vanuit de school om geen uitnodigingen voor 

verjaardagsfeestjes etc in de klassen te verdelen om niemand uit te 
sluiten. Deze ingevoerde regel is er voor een goede reden gekomen en 
zal niet teruggedraaid worden. Dit maakt het in sommige gevallen 
evenwel moeilijker om alle ouders te bereiken voor een buitenschoolse 
activiteit (bv verjaardagsfeestje). We zien niet meteen een oplossing om 
dit aan te pakken. Een mogelijkheid zou zijn om tijdens de 
oudervergarding bij het begin van het schooljaar pro-actiever een 
contactlijst te laten circuleren bij de ouders van een klas. Greet bekijkt 
deze mogelijkheid verder. Uitnodigingen voor buitenschoolse 
activiteiten blijven in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de 
ouders en niet de school. 

 
 
7. Volgende bijeenkomsten 

 
- 11 februari: Schoolraad en Ouderraad 
- 26 januari: Restaurantdag 
- 6 maart: dry-run voor de Kwis -> bij Ilse om 20u, niet op school 
- 10 maart: Ouderraad 
- 27 maart: DE KWIS 
- 28 april: Ouderraad 
- 16 mei: Schoolfeest. Ter info: Eerste communie is op 21 mei 

(Hemelvaartdag) 
- 23 juni: om 19u Schoolraad (enkel voor de leden van de schoolraad) 

gevolged door een Ouderraad  
- 27 juni: Klusjesdag op school  

 
 
 


