
 
De afbeelding kan niet worden weergegev en.

De Mozaïek 
Vrije Basisschool Roosbeek 
Lubbeeksestraat 42 
3370 Boutersem - Roosbeek 
 
Tel-fax: 016 / 73 50 91 
info@vbroosbeek.be 
www.vbroosbeek.be 

Verslag Vergadering Ouderraad 01 Januari 2021 
 
Aanwezig: 
Ilse Van Rompaey, Maarten Zandbergen, Annelies Maes, Sofie Malt, Bram 
Wouters, Veerle Audenaert 
 
School: mevr. Greet (directie) 
 
Verontschuldigd: Dimitri Vanlessen, Mark Vanhamme, David Herson 
 
 
1. Verslag vorige vergadering 

Maarten stuur het verslag van vorige vergadering door; zonder opmerkingen 
kan dit gepubliceerd worden. 
 
2. Wafelverkoop 

Totale opbrengst: €2.290. Dit is een mooie opbrengst gegeven de 
omstandigheden (vorig jaar was de opbrengst iets hoger:  €2.669). 
 
Volgend jaar trachten we de bestellingen zowel online als via papier te 
organiseren. 
  
3. Facebook groep voor de ouderraad 

Dit is een wederkerend thema en op zich een goed idee, maar deze groep 
moet wel beheerd worden. Als iemand zich geroepen voelt, kan dit zeker 
verder besproken worden. 
 
4. Activiteiten voor de rest van het schooljaar 

De school denkt momenteel na over een activiteit die toch nog zou kunnen 
georganiseerd worden om het schoolfeest te vervangen. 
Ideeen van ouderraad:  

- online kwis organiseren 
- wandeling met lunchpakket 
- take-away (indien dit mogelijk is) 
- foto zoektocht 
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- bbq pakket 

Volgende vergadering bekijken we de opties en beslissen we of we nog een 
activiteit organiseren. 
 
De kwis stellen we uit naar een nog niet bepaalde datum, waarschijnlijk in het 
najaar van 2021. 
 
 
5. Verkeersmannetjes 

De mannetjes zijn bijna klaar, de laatste laagjes vernis worden er nog opgezet. 
Veel dank aan Raoul! 
 
Plaatsing van de mannetjes: 

- Borden zone 30 
- Bloembakken Lubbeeksestraat 
- Oude Baan 
- Valkenberg 
- Schoolpoort 

Veerle laat weten wanneer het past; Greet, Jeroen en Maarten kunnen komen 
helpen om deze te plaatsen. 
 
Maarten kijkt na of er reflecterende tape/banden beschikbaar is om op de 
mannetjes te plaatsen. 
 
 
6. Verkeer - Veiligheid 

Sofie zal alle feedback samenstellen in verband met veiligheid rond de school 
en morgenavond doorsturen naar Greet. Sofie zal de vergadering die op de 
school zal plaatsvinden bijwonen. 

 
Initiatief van de school: ‘beloofd’ stickers die zullen meegegeven worden met 
de kinderen die de ouders op de wagen kunnen kleven. 
 

7. Warm eten - Zwemmen 
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Dit is voorlopig nog geen optie. Na de Krokusvakantie hopelijk beter nieuws. 
 

8. Trooper 
We hebben ondertussen de kaap van €1000 gerond met Trooper! Annelies stelt 
een communicatie op voor die we naar de ouders kunnen doorsturen om te 
laten waarvoor de opbrengst gebruikt wordt en om Trooper verder te 
promoten. 
 

9. Rekening Argenta 
 
We kregen het bericht dat onze zichtrekening (tot hiertoe gratis) zal omgezet 
worden in een ‘Pro-Pakket’, de rekening voor rechtspersonenen en 
verenigingen. Deze rekening zal €3,95/maand kosten. 
Maarten bekijkt of er gratis rekeningen bij andere banken beschikbaar zijn voor 
verenigingen. 


