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VERSLAG OUDERRAAD 18/02/2020 
1) Goedkeuring van vorig verslag 

Geen opmerkingen 
 

2) Financieel verslag 
Overzicht kastoestand 
Overzicht kerstmarkt. Resultaat in de lijn van vorige jaren. 
 

3) Trooper status 
Weer een kleine kickback gekregen. 
Sommige items zijn al goedgekeurd voor volgende keer. 
Booking, Bol, Brantano zijn de winkels waar de return het beste is. 
 

4) Feedback kerstmarkt 
Topeditie, iedereen heeft zijn taken uitgevoerd.  Opstelling onder het dak was goed gedacht.   
 
Meer zitplaatsen was top, vuurkorven waren OK, iets beter hout kopen, meer terrasverwarmers zou 
ideaal zijn (2). Vuurkorven misten wel effect door slechte weer. Dan zijn extra terrasverwarmers 
misschien niet nodig? 
 
Rokerszone goed nageleefd. 
 
Bestelling drank aanpassen naar volgend jaar. 
 
Voedsel: ofwel iets duurder, ofwel minder kwantiteit.  Geen soep meer. 
 
Bancontact heeft ook gewerkt → Te promoten volgend jaar 
 
Te verbeteren: 

- De broodbestelling bij Cora (best contactpersoon & telefoonnummer kennen) 

- Communicatie naar kassa als iets op is van eten. Eventueel ook afroepen door micro. 

- Blikopener, klopper, peper, zout kopen 

- Kledij voor ouderraad volgend jaar? 

- Elektriciteit: probleem bij lichtkabel of toch nog meer verspreiden? 

- Hot dogs niet in friteuses opwarmen 
 
 

5) Activiteit ouderraad 
24 April 2020. Meer info volgt nog. Werkgroepje komt hiervoor samen begin maart. 
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6) Ontbijt terugkeer sneeuwklassen - 14 maart 
Zaal op vrijdag klaarmaken 
Op zaterdag vanaf 7 u ter plaatse zijn en ook bakker voorzien 
Toni vraagt aan Daphne lijst van materiaal, hoeveelheid voor aankopen en helpers Franse school. 
Ideaal 6-tal personen 
Al het nodige te checken: bekertjes, … doorgeven aan meester Michaël om klaar te maken. Sleutel bij 
meester Michaël ophalen 
Vrijdag: Sandra 
Zaterdag: Pascal, Vincent, Mike, Koen, Toni 

 
7) Samenwerking FeliXart Museum - 8 maart 

8 maart, familiedag gratis voor de inwoners van Drogenbos, 7€ per familie van 5 voor de anderen.  Ze 
vragen onze hulp om een stand te houden en gezond voedsel te verkopen (bv. Quiches, soep, 
broodjes, gebak) 
Activiteit is van 10u. tot 17u., verkoop liefst van 11u. tot 16 u. Esther neemt de lead en bepaalt of het 
gebeurt of niet.  Misschien kan Erwin helpen of tips geven? Toni checkt met hem. 

 
8) Buitenspeeldag en zeeklassen (vervoer fietsen) 

Buitenspeeldag, Woe 22/04, vanaf 13u. tot 16u. te Drogenbos. Vzw de rand voorziet voor begeleiders.  
Liefst een paar ouders bij voor de toezicht. 
Vervoer fietsen is geregeld. 

 
9)  Voorbereiding Carnaval 

20 maart, enkel nuggets en frietjes 
Manu heeft lijst aan Julie gegeven. Ze kijkt met aankoopteam wie wat kan doen. 
Virginie, Sandra, Nicole (misschien), Esther, (Alexander & Julie backup) 

 Juf Christine verzamelt lege flessen. 
 
10)  Voorbereiding Schoolfeest – Sponsering – Tombola 
11u. tot 16u., speelplaatsen en tuin gebruiken maar de sporthal werd niet gereserveerd.  Tenten wel 
voorzien indien mogelijk.  Nog een klein podium voor dans kleuters en 6de leerjaar.  Zelfde systeem als 
kerstmarkt met speelkaarten, sommige spellen zijn wel gratis. 
Tombola en sponsorboekje o.l.v. Vanessa mag al opgestart worden. Graag sponsors via rekening (of cash 
afgeven in de school). Facturen opvragen aan Alexandre. 
DVD of USB waarschijnlijk niet dit jaar. Nog te bekijken met Vincent. Eventueel op site. Meester Manu 
bekijkt privacywetgeving. 
Programma & plan op voorhand aan de ouders doorgeven + in boekje plaatsen 
Al vele ideeën van de leerkrachten. Wordt na krokus aan gewerkt. 
Vergadering met een kleine groep van de ouderraad om het meeste uit te denken zodat we op de 
volgende vergadering efficiënt zijn.  (Manu, Pascal, Koen/Toni, Vincent voor het filmen, Sandra, Erwin 
(nog te bevestigen) en Esther). Ook Nieuwe T-shirts bespreken. 
Drankcaravan zou handig & fancy zijn, koelwagen ook bestellen? Meester Manu vraagt info. 
Een vervanger (verantwoordelijke) aanduiden i.p.v. Toni. 
Ander ontwerp affiche??? 
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11) Schoolpoort incident 
Klein “veter” incident blijkbaar, politie is verwittigd en niets te bespeuren op de camera’s. Dossier 
afgesloten. Ouderraad, school en politie hebben hun werk gedaan. 
 
12) Vast te leggen data 

 
- Dinsdag 3 maart: geen naschoolse studie L3-L6 (personeelsvergadering) 
- Vrijdag 6 maart: vertrek sneeuwklassers L5-L6. Eventueel ’s middags naar huis. Verzamelen parking 

20.15 uur 
- Maandag 9 maart, 2de lj op stap naar de kazerne van de Politie in Etterbeek 
- Donderdag 12 maart: K3: voorlezen in de bib 
- Zaterdag 14 maart: terugkeer sneeuwklassers tussen 7 uur en 8 uur 
- Maandag 16 maart: Pipo & Pipette op school voor KS + L1 
- Dinsdag 17 maart: medisch onderzoek op school voor L4 
- Donderdag 19 maart: L1 & L2 naar Technopolis 
- Vrijdag 20 maart: carnaval op school 
- Zondag 22 maart: speelkriebels in GC De Muse om 11 uur 
- Dinsdag 24 maart: onthaalklas en K1B naar GC De Moelie: Dag Jules! + L4 naar Herisemmolen (hele 

dag) 
- Vrijdag 3 april: paasrapport LS 
- Woensdag 22 april: buitenspeeldag 13 uur – 16 uur 
- Donderdag 23 april: fietscontrole + fietsles L3-L6 
- Vrijdag 24 april: fietsexamen L6 + activiteit met ouderraad + lenteavondmarkt Drogenbos 
- Van 4 mei tot 8 mei: fietsweek 
- Van 11 mei tot 15 mei: zeeklassen 

 
 
 

13)  Varia 
- Schoolraad is 28 April, indien er punten zijn, gelieve deze aan Manu of vertegenwoordigers ouderraad 

door te geven 
- Tussen 17u. en 18u. is de poetsvrouw altijd daar indien nodig (ongeval, …) om te helpen in bewaking 
- Kiss and Ride zone, steeds niet gerespecteerd…. Meester Manu heeft dossier overgemaakt aan 

politie. Zij nemen de prioriteiten op. Eventueel uren onder het bord plaatsen? 
 

VOLGENDE VERGADERING 
 
5 mei 2020 
 


