
Ouderraad 02 februari 2012 
 
Aanwezig : Marijke – Inne – Veronique – Christel – Bernadette – Carola – Ann – Pascal – 

Ronny – Dirk – Els  
 
Verontschuldigd : Geert – David – Marc – Sofie – Patricia – Sandra – Linda – Inès – Sabien – Jo 
 
Verslag : Carola 
 
 
0. Traktatie 
Niemand stelde zich kandidaat.  Inne heeft voor drank & versnapering gezorgd : Merci ! 
Traktatie in maart : Sandra & Marijke 
 
1. Varia 
1.1 Conferentie 14/03/12  
Wie wil hier van de OR graag naar toe ?  Laat even weten aan Inne 
Het gaat over praktische informatie betreffende het gebruik van GOOGLE 
 
1.2 Schoolbestuur 
Volgende OR komt het schoolbestuur de vergadering bijwonen. 
Dit agendapunt wordt samen voorbereid met Maxime Trippas, Ronny en Inne. 
 
1.3 BBQ 6e jaars 
De BBQ is verschoven van 28/6 naar 26/06 omwille van Pennenzakkenrock op 28/06 
 
1.4 Oud lln  
Er werd door een oud-lln de vraag gesteld of zij op een bepaalde manier op de 
hoogte gebracht kunnen worden van onze activiteiten.  Misschien via Facebook ?   JO ? 
 
1.5 Tante Lien  
tante Lien is oma geworden 
 
1.6 Overlijden mama Juf Marleen.   
De OR vraagt aan Ronny om altijd een mailtje te doen naar de OR-leden.  Niet iedereen komt 
dagelijks aan school en in de lerarenkamer.  Zo kan, wie wil, naar de gebedswake, de begrafenis 
gaan, of een kaartje gestuurd worden. 
 
1.7 Polo’s 
De polo’s zijn klaar.  Mooi !!   Zoals vorige vergadering reeds vermeld en goedgekeurd, vragen 
we een persoonlijke bedrage van 10€, de rest (7€) wordt door de OR betaald. 
 Gelieve 10€ over te schrijven op 737-0263461-52 met vermelding van POLO + je 

naam. 
 
1.8 Rijden 
Christel maakt de opmerking dat er pas op dinsdag een brief in de boekentas zat met de vraag om 
donderdag te rijden. Dit is te laat. Veel ouders kunnen rijden als ze het tijdig kunnen inplannen. 
Gezien de data van de meeste activiteiten goed op voorhand gekend zijn, moet dit kunnen. 
Voorstel : in de maandelijkse nieuwsbrief de activiteiten opsommen en hier meteen vermelden 
waar vervoer van ouders noodzakelijk is. 



 
 
1.9 “Mopperende grootouders” 
Blijkbaar kunnen veel grootouders ’s middags niet wachten tot 12u10 om hun kleinkinderen via 
de grote poort af te halen.  Ze gaan dan maar via het poortje aan de straat. Dikwijls sluiten ze dit 
poortje zelfs niet terug.   
Actie’s :  -slogan op de poort : enkel afhalen via de grote poort + de uren  Inne 
  - nieuwsbrief : nog eens duidelijk de schooluren vermelden   Ronny/Jos 
 
 
1.10 Kroonkurkenactie 
Is een succes !  De bak zit al vol. Deze wordt volgende week woensdag leeggemaakt door de 
organisatie.   
 
1.11 Cheque MFL 
Marc mailt deze door naar Ingrid.  Ingrid hangt deze nog op in de bak. 
 
 
2. Goedkeuring verslag. 
Verslag van januari wordt overlopen en goedgekeurd. 
Mag op de website  JO 
 
 
3. Financiële toestand 
3.1. Kerstmarkt 
Afrekening van kerstmarkt is nog niet gemaakt : we missen nog steeds de facturen. 
Er is een factuur van materiaal voor de lichtjestocht binnengebracht door de leerkrachen : 121€ 
Er werd voorgesteld om volgend jaar 1€ per persoon te vragen voor de tocht, om deze kosten te 
dekken.  Er wordt opgemerkt dat, zolang we geen verlies maken, dit niet nodig is. 
Nog eens extra geld vragen is niet nodig.  Als volgend jaar erop gelet wordt dat de tocht vertrekt 
en stopt op de markt, er sowieso wel meer verteerd wordt bij het wachten.  Dat is beter dan 1€ 
vragen. 
 
3.2 Brief 
Er is vorige week een brief vertrokken naar de ouders met de uitleg over de financiële flow. 
Iedereen merkt op dat de brief simpel en duidelijk was ! 
 
4. Voorbije activiteiten 
Dit punt wordt verschoven naar maart 
 
5. Werkgroepen 
Dit punt wordt verschoven naar maart 
 
6. Komende activiteiten 
6.1. Mosselfeest  
Ploegje mosselfeest heeft hard gewerkt en heeft alles onder controle. 
 Opmerkingen en/of verbeterpunten naar volgend jaar toe mogen door iedereen 

doorgegeven worden aan Ingrid. 
Er zijn nu (op 02/02) 544 inschrijvingen. 
 
 



6.2. Soep 
Brief is verdeeld, data liggen vast op 3/02, 10/02 en 16/03 
Er is even discussie, door opmerking komende van de leerkrachten, over het al dan niet betalen en 
de manier van inschrijven.  Ronny stelt voor om gewoon door te doen en te zien of er 
opmerkingen van ouders komen. 
 
6.3. Koffiemoment 
Met soep of warme choco. 
Op 17/02 : Dirk, Pascal & Ingrid  
 
6.4. Karnavalstoet 09/03 
- Ouderraad zorgt voor de veiligheid 
- ouderraad zorgt voor jenever   (alhoewel : jenever & veiligheid, kan dat ?   ) 
- Ouderraad betaalt de carnavalswagen (indien die voorzien wordt) 
- er wordt afgesproken dat we ons verkleden.   
Wie verkleedkleren heeft liggen, graag de  volgende OR meebrengen. 
 
6.5. Kwis op 17/03 
Ingrid doet een oproep naar prijzen.  (kleine prijzen – geen tombolaprijzen) 
Er zijn reeds 27 ploegen ingeschreven. 
 
 
7. Schoolnieuwtje 
- Verantwoordelijke : Carola stelt zich kandidaat voor dit jaar  
- Teksten insturen :  
 iedereen wordt gevraagd om na te denken over items en de teksten hiervan naar carola te 
sturen.   
Werkgroepjes kunnen kort uitleggen waar ze mee bezig zijn.  
Carola verzamelt alles en stuur door naar Jos Maex.  (voor 10/02) 
 
8.  Mededeling van de directie 
Staking : Ronny excuseert zich voor de “late” brief.  Maar ze hebben heel hard hun best gedaan 
om iedereen tijdig te verwittigen, door op verschillende manieren te communiceren. 
Dat is uiteindelijk ook goed verlopen. 
Kleine opmerkingen : we zouden toch direct de reactie moeten hebben om zulke dingen ook 
meteen op onze website te zetten.  Zowel op de site van school als op de site van de OR. 


