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VERSLAG dinsdag 08 februari 2022 om 20.00 uur 

 

● Goedkeuring van vorig verslag (16/11/2021) 
○ Unanieme goedkeuring   

 
● Financieel verslag 

○ Positief ondanks de moeilijke situatie - Winst 70,64 EURO dankzij goede Trooper-resultaten 
○ Uitgaven : Betaling Econocom voor onderhoud tablets 
○ Factuur Vincent moet nog komen 

 
● Trooper status 

○ 16 EUR reeds goedgekeurd voor volgende storting 
○ 130 EUR nog te bevestigen in de pipeline 
○ Momenteel gemiddeld = 400 à 500 EUR per jaar 
○ Verder proberen om familie en bedrijven (werkgevers Ouderraad leden) te stimuleren om 

via Trooper te kopen 
○ Manu zal ook proberen om promo’s via Questi door te sturen - Toni/Sandra checken of er 

promofilmpjes bestaan voor de speciale events (Pasen, Sint, Kerst, etc …)  

 

● Wondere Pluim 
○ = wedstrijd om kinderen te laten schrijven/lezen en ouders te betrekken 
○ jury selecteert teksten die later gepubliceerd zullen worden in een boekje 
○ na krokusverlof krijgt de jury reeds teksten te lezen in aanloop van de jury-avond op school 

(22/03/2022 - 19 uur). Die avond definitieve keuze maken van de winnaars 
○ Ouderraad-leden Julie, Yves, Sandra, Toni, Alexandre hebben reeds aangemeld (15 ouders te 

vinden die ook op 22/03 aanwezig zullen zijn) 

 

● Carnaval 
○ 25 maart is de voorgestelde datum 
○ Formule nog niet beslist 
○ Julie/Erwin zullen zorgen voor de aankopen (Koekjes + Frituur). Manu bezorgt lijst van vorige 

aankopen. 
○ Sandra/Julie/Vanessa zullen ter plaatse helpen (Vincent reserve) 
○ Manu kijkt na op voorhand hoeveel Nuggets/Fishsticks er nodig zijn 

 

● Ontbijt terugkeer sneeuwklassen - 19 maart 
○ Aankomst verwacht tussen 6 en 7 uur - aankomst kan exacter aangekondigd worden eens 

de bus nabij Limburg is 
○ Ontbijt mag niet doorgaan (Corona-maatregel) maar take-away pakket mag wel 
○ Zaal “De Regenboog” is beschikbaar voor toilet en om ontbijtpakketten te maken 
○ Buiten op parking een stand zetten om pakketten uit te delen + koffie verkopen (1,50 EUR)? 
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○ Akkoord voor koffie met Ismael? Voorwaarden en percentage? Vanessa L. zal dit navragen 
○ Toni checkt met Franse school om te bepalen wie wat zal doen 
○ Alexandre, Michael, Carine, Vincent, Toni zullen zeker al zeker aanwezig zijn  

● Etentje ouderraad 
○ 22 april (vrijdagavond) 
○ BBQ-organiseren op school : ouderraad + leraars 
○ Muziek 
○ Organisatie : persoon nog te bepalen  
○ Aankopen : persoon nog te bepalen 
○ Toni stuurt mail hierover 

 
● Spaghetti 

○ Zaal “Het Huys”? (kostprijs niet ideaal) 
○ Halloween-avond? -> andere zaal vinden? (Sporthal?, Regenboog?, Zaal Calichezap?)  

 
● Verkoopactie organiseren? 

○ Ontbijtmand (Moederdag) - zie voorbeeld van Juf Inge 
○ Voorstel Yves : Kinderverkoopbeurs (voorstel van Manu om dit te combineren met 

Schoolfeest) 
 

● Voorbereiding Schoolfeest 
○ Zaterdag 25 juni (opstelling vrijdag?)  
○ Sponsorteam / Tombola-team nog samen te stellen (Carine stelt zich kandidaat - maar niet 

alleen) - een lijst van de handelaars zal eerst opgesteld worden en zal verdeeld worden 
tijdens de volgende vergadering 

○ Kleuters zullen dansje doen 
○ 6de zal misschien ook een act doen (samen met kleuters een apotheose?) 
○ Er zal een thema gegeven worden (huidig voorstel = Circus) 
○ Randactiviteiten worden door de andere klassen georganiseerd 
○ Podium + drank en eetstandjes te voorzien door de ouderraad 
○ Kernteam voor de organisatie (Yves + Toni + Sandra + Manu + Vanessa + Meester Steven) 
○ Foto-/filmreportage mogelijk via Vincent voor publicatie op Sociale Media 
○ Afscheid Meester Luc? 

 
● Klusjesdag 

○ Banken verhogen met een vaste voet zodat ze verplaatst kunnen worden met een 
transpallet 

○ Pascal kijkt uit naar een transpallet, dit kan ook eventueel via de gemeente 
○ Geen andere werken te voorzien dit jaar 
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● Vast te leggen data 
○ Donderdag 10 februari: K3 naar KBIN (museum natuurwetenschappen) 
○ Dinsdag 15 februari: 

■ digitale infoavond sneeuwklassen 
■ 2de vaccin voor kleuters en leerlingen die ingeschreven waren 

○ Dinsdag 22 februari: K0 en K1B naar De Moelie (Dag Jules) 
○ Woensdag 23 februari: schrijfdag De Wondere Pluim lagere school 
○ Vrijdag 25 februari: L4: boomplantactie Frankveld 
○ Maandag 28 februari – vrijdag 4 maart: krokusvakantie 
○ Dinsdag 8 maart: geen studie voor 3-4-5-6 
○ Vrijdag 11 maart – zaterdag 19 maart: sneeuwklassen 
○ Maandag 21 maart: 

■ Pipo en Pipette 
■ L3: Het Huys Ukkel (VR) 

○ Dinsdag 22 maart: 
■ L1-L2-L3: De Moelie (Rond Bo(llen)) 
■ L4: Herisemmolen Alsemberg 
■ Leesjury (19 uur) 

○ Vrijdag 25 maart: carnaval op school?? 
○ Vrijdag 1 april: paasrapport 

 
● Varia 

○ (Mike) : Beslissing voor de leerkracht 6de leerjaar volgend jaar? Plan A : Eerst kijken naar 
kandidaten binnen eigen team. Plan B: zoeken buiten de school. Geen stagiaires. 

○ (Sandra) : Voorstel om oudercontacten toch georganiseerd te krijgen (buiten?) - in principe 
hopen we dat we terug naar een normale organisatie kunnen gaan. Ook een voorstel om de 
ouderraad op dit moment te promoten. 

○ (Sandra) : Kleuterfeestje (K3) voor de overgang naar L1 (DJ op speelplaats) - na te kijken met 
Juf Ellen naar de mogelijkheden en wensen 

○ (Yves) : verbeteren Ouderraad document header typo “Bassischool” naar “Basisschool” 
○ (Vincent) : Kan een paar action-cams lenen voor een reportage van de ski-reis 
○ (Vanessa L) : Vraag aan Manu : mogen externen opnieuw ontvangen worden? 

(Vrijwilligerswerk?) - in principe mogelijk indien de nodige Coronaregels gerespecteerd 
worden 

○ (Toni) : Dag van de directeur -> woordje van dank naar Manu voor alles vanwege de 
voltallige ouderraad   

 

 

Volgende datum: dinsdag  03 mei 2022 

 


