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Verslag Vergadering Ouderraad 30 maart 2021

Aanwezig:
Maarten Zandbergen, Annelies Maes, Sofie Malt, Dimitri Vanlessen, Nele Somers, 
Bram Wouters

School: mevr. Greet (directie)

Verontschuldigd: Mark Vanhamme, David Herson, Ilse Van Rompaey, Veerle 
Audenaert, Jeroen Godts

1. Verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen op het verslag van vorige vergadering, dit mag gepubliceerd 
worden.

2. Take-away bbq schoolfeest

De leerkrachten organiseren ter vervanging van het schoolfeest een wandel- en 
fietstocht aan de hand van een kaart met QR-codes. Deze tochten zullen 
beschikbaar zijn in de periode 21/5 tot en met 31/5.

De ouderraad organiseert daarnaast een take-away bbq op 29/5, de oorspronkelijke 
datum van het schoolfeest. 

Het voorstel van Veerle/Guy is binnen en bevat vlees, vis, koude salades, koude en 
warme sauzen. Alles wordt per persoon verpakt, zodat elk gezin zijn eigen pakket 
kan samenstellen. 

Actie: Sofie neemt contact op met Veerle. Is het mogelijk toch een 
groentenschoteltje te voorzien? Bijvoorbeeld per 3 à 4 personen? 
Kunnen de porties warme sauzen gehalveerd worden? In het voorstel is 1 portie 500 
ml, wat ons erg veel lijkt. 

Praktische organisatie
Het is erg belangrijk dat alles zo lang mogelijk gekoeld kan blijven!
We hebben een koelwagen + koelkast in de keuken ter beschikking. We zijn het eens 
over volgende manier van werken:

- Het vlees houden we gekoeld in de koelwagen.
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- De groenten houden we gekoeld in de keuken.
- De klanten passeren eerst langs de keuken voor de groenten en nadien langs 

de koelwagen voor het vlees. De bestellingen worden à la minute in de 
zak/box van de klant geplaatst. Dit naar analogie met de take-away die de 
leerkrachten eerder organiseerden, en waarbij het afhalen erg vlot verliep.

- Er kan eventueel met tijdssloten gewerkt worden. Dit wordt nog bekeken eens 
de bestellingen binnen zijn. 

Prijzen
De verkoopprijzen zijn zo vastgelegd dat er +/- de helft winst zal gemaakt worden. 

Drank
Wijn
We bieden wit, rosé, rood en schuimwijn aan. We kiezen op advies van vader Maes 
voor de offerte van Wijnen Dulst.
We verkopen per fles en per pakket van 6 flessen.
Daarnaast bieden we ook een combi-pakket aan met 2 flessen wit, 2 flessen rosé, 1 
fles rood en 1 fles schuimwijn. 

Actie: Nele neemt hiervoor verder contact op met Wijnen Dulst. 

Bier
We bieden 1 Hoplander bierpakket aan. 

Actie: Maarten vraagt prijzen op. 

Timing

- Mevr. Greet stuurt voor de paasvakantie nog een ‘save the date’ voor de 
wandel- en fietstocht en de take-away bbq.

- Woensdag 28/4: briefjes worden meegegeven op school. We werken enkel 
met bestellingen op papier omwille van het vrij complexe bestelformulier. 

- Weekend van 1/5: flyeren in Roosbeek

- Woensdag 12/5: deadline bestellingen
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Veerle heeft aangeboden om ook dit jaar de bestellingen voor de bbq te 
beheren. Dank Veerle!

Actie: Sofie vraagt aan Veerle om de flyers op te stellen. De kopies kunnen op 
school gemaakt worden. 

3. Trooper

Het is van januari geleden dat we nog gecommuniceerd hebben rond Trooper. Tijd 
om nog eens een kleine herinnering te versturen.
Annelies heeft een berichtje opgesteld rond de paaspauze dat door de aanwezigen 
werd gelezen en goedgekeurd.

Actie: Annelies bezorgt het berichtje aan mevr. Greet die het via Gimme zal 
verspreiden.

4. Paaspauze

Mevr. Greet heeft toegelicht hoe de school de week voor de paaspauze heeft 
beleefd: een week van onsamenhangende beslissingen op verschillende niveaus. Dit 
had op verschillende momenten (spoed)overleg met het schoolbestuur en het 
leerkrachtenteam tot gevolg en resulteerde uiteindelijk in het sluiten van de 
kleuterschool (naast de lagere school). 

Er zijn slechts een handvol kinderen die aanwezig zijn in de noodopvang.

Mevr. Greet heeft een aantal aanvragen van ouders gekregen voor documenten ivm 
technische werkloosheid. 

5. Varia

Volgende ouderraad op dinsdag 4 mei. 


