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1. Verwelkoming leden en eventueel nieuwe leden 
- 2 nieuwe leden (Mama en oma van Bertrand Milo K1). Sowieso helpende handen. Misschien ook 

actief lid na de volgende vergadering. 
- Manu deelt mee dat er nog 2 leden zich aangemeld hadden maar niet op de vergadering vandaag 

aanwezig zullen zijn. 
- Iemand van de ouderraad moet de leden die nog in rood op lijst staan, contacteren om te zien of ze 

actief lid of helpende hand blijven of niet. WIE? Lijst: Zie bijlage. Nadien zal meester Michaël dit ook 
updaten op de website. 
 

2. Verkiezing bestuur: 
• Voorzitter: Toni 

• Ondervoorzitter: Sandra 
• Secretaris: Pascal (Yves : Back-up) 
• Penningmeester: Alexandre. Volgend jaar moet hier al iemand dit mee opvolgen! 
   

3. Werkgroepen: 
• Inkoop : Julie / Erwin / ?? 
• Tombola & sponsors : Pascal / Vanessa 
• Social Media : Sandra / Toni (Facebook en Instagram) 
• Partnerships: Vincent (Website om draaiboeken te publiceren + contactpersonen & 

leveranciers oplijsten = database) 
• Ander : Promotieteam voor ledenwerving : Vanessa / Sandra: ideeën uitwerken (bv. 

promofilmpje, receptie,…)  
      

4. Goedkeuring van vorig verslag (03/05/2022) 
Gemeentelijke tussenkomst voor sneeuwklassen zou misschien verlaagd worden waardoor de reis mogelijk 
zelfs in het gedrang komt. De ouderraad zoekt uit of enige extra tussenkomst mogelijk zou zijn om dit 
euvel mee op te lossen. Misschien toch al centje opzij zetten en nog eens stand van zaken vragen aan 
schoolbestuur met de volgende schoolraad. 
 

5. Financieel verslag 
• Alle aanwezige leden ondertekenen de afsluiting van het financieel verslag voor het 

schooljaar 2021-2022 
• Sponsoring Kiss & Fly nog niet ontvangen (Vanessa) 
• Manu mailt details onkosten drank door naar Alexandre (bar Serenata) 

 
6. Feedback  

• Schoolfeest : 

§  (Alex) Algemeen goed en positieve feedback gekregen – personeelstekort voor 

stand eten? 

§  (Anne-Catherine) – Niet duidelijk of helpers moeten betalen of niet om te 
eten/drinken: oplossen met bonnetjes voor helpers. 
§  (Toni) : Kleine op te lossen details (tekort handdoeken, elektronische kassa 
ontbreekt, asbak buiten,...) – verder zeker geslaagd  
§  (Erwin) : Friteuses te traag / overbelast -> 1 friteuse moet nagekeken worden 
§  (Alex) :  Koelwagen te ver 
§  (Juf Anja) : Podium meer afschermen voor ouders / te weinig ruimte voor het 
podium 
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§  (Manu) : verschillende waardebonnen (Auto 5, Pairi Daiza) bij tombola niet 
opgehaald. Aan Pascal vragen om deze terug te geven en hopen dat ze volgend jaar 
opnieuw willen sponsoren. 
§  (Vincent) : Foto’s en opnames van schoolfeest zijn kwalitatief niet goed genoeg 
voor montage. Foto’s kunnen wel van pas komen voor Instagram/Facebook. Te 
weinig ruimte om te filmen. Vincent zal de filmpjes wel eens doorgeven aan de juffen 
via Manu.  Idee om gouden ticket in bv. snoep- of popcornzakjes te stoppen?  
§  (Vanessa) : Bepaalde ouders/kinderen die de klassen binnen willen – niet duidelijk 
voor de ouderraad wie wel en niet binnen mag 
§  (Carine) Dansen van schoolfeest werden gequoteerd (punten op rapport) wat als 
heel bizar gezien werd door de ouders -> Manu bevestigt dat dit een misverstand is 
en dat dit enkel de voorbereidingen waren en niet de activiteit op het schoolfeest 
zelf. De leerlingen hadden 1 dansproef bij meester Jurgen. Het andere was inzet en 
voorbereidingen. Titel voor de toets moest misschien anders gekozen worden. 
§ Doordat niet elke klas danst, misschien toch nog eens free podium overwegen? Er 
was interesse van kinderen. 
§ Logo beenhouwer was fout. Moet volgend jaar gratis vermeld worden. 
§ Manu vraagt de sporthal aan voor schoolfeest 2023. 
  

• Serenata: 
§ Leuk concept 
§ Voorbereiding moeilijk 

§ Opkomst van helpers te zwak  
§ Mensen antwoorden niet op uitnodiging om te helpen 

§  Teveel voorbereidingen werden door Manu gedaan – dit moet in de toekomst 
meer door de Ouderraad zelf gedaan worden - Manu werd alvast bedankt voor de 
geleverde inspanningen 
§ Hapje voorzien voor de helpers? 
§  Opbrengst zeker positief! 
       

7. Betrokkenheid ouderraad 
• Teveel leden op de lijst waar we geen nieuws of hulp van krijgen 

• Communicatie heel moeilijk voor uitnodiging of opvolging -> nadenken over alternatieve 
contactmogelijkheden. Soms eens opbellen of persoonlijke SMS/WhatsApp sturen? Is wel 
meer tijdrovend. 

• Teveel leden antwoorden gewoon zelfs niet op de vragen van de voorzitter 
 

8. Trooper status 
• Er komt waarschijnlijk een volgende uitbetaling aan 
• Met eetkermis nog eens extra reclame maken 

• Er zijn regelmatig interessante acties en promofilmpjes. Deze meer delen of soms 
overwegen om eraan deel te nemen? Maar wie zou dit dan opvolgen?? 
 

9. Spaghettifestijn presentatie 
• 15-16/10/2022 : Spaghettifestijn in de school 
• Buiten : Aperitief & hapjes/voorgerecht (al kan dit binnen ook genomen worden) + 

buitenkeuken, dessert, bar en afwas 
• Binnen in refter : Hoofdgerecht – Spaghetti of Risotto en Desserten (Rijstpap, Tiramisu 

en Tartufo) 
• Twee extra klassen (L1A & L1B) zijn eventueel beschikbaar als extra ruimte indien nodig 
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• Lounge-muziek aan de bar buiten – ook voor mensen die na het eten nog wat wensen te 
blijven. 

• Kan Vincent nog een fotomontage maken die we in een QR-code veranderen en op de 
onderlegger plaatsen? = extra promotie voor de ouderraad! 

  
10. Kerstmarkt werkgroep opstellen 

• Kerstmarkt = 16/12/2022 
• Tijdens volgende vergadering wordt de organisatie besproken en geregeld 
• Werkgroepje komt samen: Erwin, Sandra, Tom, Toni, Anne-Catherine en Manu 

 
11. Eventueel klusjesdag 

• Buitenkeuken voor Juf Anja 
§  Zoeken naar paletten (kan misschien via werk van Tom?) 
§  Kijken met Pascal hoe we dit best aanpakken 
§  Datum wordt gezocht 

• Geen andere aanvragen gekregen van leraars/Manu 
 

12. Etentje ouderraad - wat/waar/wanneer 
• Is het echt nodig? Misschien eerst eens polsen naar de interesse? We kunnen ook 

gezellig samen afsluiten na spaghetti, BBQ na schoolfeest,… 
• Datum dient gezocht te worden voor de volgende vergadering (Manu komt met voorstel 

dat past voor leerkrachten) 
• Bowlingavond? – Vanessa gaat informeren 
• Curling-initiatie? (mogelijk via Erwin) 
• Best vrijdagavond? 

 
13. Vast te leggen data 

o    Woensdag 28 september: sportdag kleuterschool + goodplanet op school voor L4 
o    Donderdag 29 september: sportdag lagere school + scholenloop. 
o    Donderdag 29 september: 19 uur: infoavond L5 & 19.30 uur: infoavond L6 
o    Vrijdag 30 september: pedagogische studiedag. Geen school. Bewaking op inschrijving. 
o    Maandag 3 oktober: lokale verlofdag. Geen school. Bewaking op inschrijving. 
o    Woensdag 5 oktober: dag van de leerkracht 
o    Donderdag 6 oktober: medisch onderzoek op school voor L4 
o    Maandag 10 oktober: De Munt op school voor L6 
o    Zaterdag 15 en zondag 16 oktober: spaghettifestijn op school 
o    Maandag 17 en dinsdag 18 oktober: bosklassen 1ste en 2de leerjaar 
o    Donderdag 20 oktober: L5 en L6 naar GC De Moelie 
o    Vrijdag 21 oktober: schoolfotograaf 
o    Dinsdag 25 oktober: schoolraad (19 uur) 
o    Donderdag 10 november: medisch onderzoek in CLB voor L6 
o    Vrijdag 11 november: herdenking Wapenstilstand 
o    Maandag 14 november: medisch onderzoek op school voor L5 
o    Woensdag 30 november: pedagogische studiedag. Geen school. Bewaking op 
inschrijving. 
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14. Varia 
• (Manu) : nieuw vervangend lid nodig ter vervanging van Laurence in de schoolraad? -> 

ouderraad heeft liefst een actief lid van Drogenbos. Kandidaat Yves De Coster ok -> 
Manu doet het nodige voor de vervanging 

• (Manu) :  kandidaat nodig voor Ombudsdienst : Vanessa -> ok 
• (Manu) Kleuterklas heeft een probleem voor de maximumfactuur -> ouderraad zal het 

verschil bijpassen (+/- 250 EUR) 
• (Vanessa) : Uitdelen van folders van school Koekelberg? -> toegelaten 
• (Carine) : Niet versleten schoolmateriaal van vorig jaar zou moeten gerecupereerd 

kunnen worden in het volgend schooljaar. Manu zoekt uit of dit praktisch mogelijk is 
• (Sandra): voorstel - 03/06/2022 – Ouderraad kan Bar uitbaten bij DoSiDo – te 

bevestigen in januari. Kan ook een wisselwerking zijn: DoSiDo helpt op spaghetti, 
ouderraad op dansfeest? 

 
15. Spaghettifestijn verder uitwerken (klein comité) 

 
16.  VOLGENDE VERGADERDATUM: DINSDAG 25 oktober, 20.15 uur (refter) 

 

 


