
DONDERDAG 30 maart OM 20U30 (STIPT) in de leraarskamer. 
 
Verontschuldigd: Anneke, Els Guns, Lieve, Ines, Jo, Liesbet 
 

1. Traktatie:     wie wil? Ines en Jo trakteren volgende vergadering  volgende maand 
Waren beide afwezig 
 

2. Komende activiteiten 
Schoolfeest – meester Rik 
Samengekomen met afvaardiging van de ouderraad 
Thema: ‘Superhelden en filmsterren’ 

 Kinderen mogen verkleed (als helden en heldinnen) naar het schoolfeest komen  

 Openiningsact: enkel kinderen van de lagere school. 

 Kleuters en randanimatie in dit thema 

 Randanimatie ook in dit thema 

 
14.30 start van de workshops: 
Variatie van workshop (moet muzisch zijn)  15 tot 20 min 
Leerkrachten naar werkvormen met materialen  kinderen veel aan de slag. 
Vraag aan ouderraad: creatieve ouders die een workshop willen doen? 
Leerlingen van 5 en 6: ook vragen voor een workshop 
Harmonie heeft zich aangeboden treedt op en organiseert ook workshops 
Komt een kiosk waar zij onder spelen, een concert spelen 

 PXL gecontacteerd: antwoord: doorgestuurd naar de juiste personen 
 Idem juf Mie met kunstschool in Genk 
 Zowel beide zalen als de scoutslokalen kunnen we gebruiken. 
 Bij mooi weer buiten 
  
 16.00: randanimatie  
 - voetbal: goalstampen 
 - springkastelen 
 - jeep-parcour  
 - lasergame: Marijke zorgt voor gekleurde petten 
 - scouts een avonturenparcour 
 - death ride: Man van Veronique 
 - paardcentraal: paardenparcour 
 - grafittiwall en tatoeages 
 
 17.00 – 19.00 kinderfuif 
 Vraag of kinderen kunnen draaien (De BEM) 
 
 Flyers uitdelen na de paasvakantie 
 
 Catering: hiervoor komt het ploegje schoolfeest samen 
 Tombola: Doen we dit nog? Sabien stuurt een doodle rond 
 Plek voor tombola? 
 Sandra: brief naar ouders van zelfstandigen voor tombola 
  
  
 

3. Variarondje  
 



a. Hoodie derde graad – bemerking: enkele kinderen waren hier negatief over. 
De kinderen bevragen in 5 en 6? ¾ de moet het leuk vinden 

b. Heel veel leerlingen en ouders zijn tevreden voor Jasper 
c. Opvang: i-phone mogen gebruiken?  Tante Lien aanspreken, geen gebruik 
d. Juf Marleen: Bedankt voor het bloemetje 
e. Pablo heeft zich kandidaat gesteld voor de barbecue 
f. Juf Carine: briefje meegegeven  fijn 
g. Vorige week: een dag vervanging juf Martine, kinderen hebben moeten 

opruimen. (13 maart)  kinderen en ouders op de hoogte brengen 
h. Gebruik van parkeerkaarten? Nut? Ploegje verkeer neemt dit op 
i. Godsheide.be: tijdens weekend van kwis waren er heel veel activiteiten 
j. Speeltuigen: ook voor Vossenberg: Ines ging dit nakijken of er nog 

mogelijkheid is. 
 

4. Mededelingen van de directie 
a. Stand van zaken nieuwbouw  

 
5. goedkeuring van het vorige verslag (maart) 

goedgekeurd 
 
6. Voorbije activiteiten:  

- Kwis: 

Leuke kwis, mensen waren tevreden, toch nog moeilijk 

Goede sfeer, fijne mensen, goede, spontane presentatie 

Weinig mensen om te helpen meer mannen 

Voor opbouw, veel werk  lang weekend 

- Werkdag: 

Een fijne formule na school,  

Veel leerkrachten aanwezig: bedankt!  

Mie: kleuterhoek niet meer verschuiven  kunnen niet meer spelen op toestellen. 
 

7. Komende activiteiten 

- communie – budget: 

DVD: slechte kwaliteit: waarom niet zelf foto’s maken.  

€15 wat gevraagd wordt: wat zit er in? 

Vraag of parochie mee betaald? 

Brief met uitleg ivm subsidiëring 

Bijdrage van ouders:  alleen volwassenen betalen/persoon 

Dit jaar schoolfinancieren 

 

- BBQ 6de leerjaar 

- Etentje ouderraad 

Nieuwe ouders organiseren 
 

8. Planning werkjaar 2016-2017 



- Ploegje logistiek – werkdag nieuwe datum  vastleggen 

- Ploegje verkeer: komen samen maandag 03/04 bij Els 
 


