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1. Opmerkingen vorig verslag 
- Update ledenlijst: Toni speelt dit door naar Manu + aanpassing op site 
- Manu kijkt na of grootouders actief lid mogen zijn (zie statuten). 

 
2. Financieel verslag 
- Volgende vergadering. Dan ook resultaat spaghettifestijn (rekening houden dat wijnen en Herberg 

moeten verdeeld worden over Serenata en spaghetti). Ook vegi-saus nog over voor kerstmarkt. 
- Sponsoring Kiss & Fly?? 
 
3. Verslag spaghettifestijn 

- +/-  320 mensen waarvan meer dan 200 op zaterdag. Op zondag wel per persoon meer geld 
uitgegeven. 

- Niet gereserveerd dus we kunnen het een geslaagde eerste editie noemen. Niet vergeten dat we in 
een speciale periode zitten! 

- Lekker eten, service OK, geen wachttijd 
- +/- 30 porties aan de medewerkers gegeven per dag. Deze zeker bijtellen bij een volgende editie. 
- Efficiënte formule 
- Niet veel moeten weggooien 
- Wel veel voorbereiding + heel weekend werken. Minder rendabel dan kerstfeest of schoolfeest 
- Organisatie was goed. Toch lange voorbereiding en te weinig helpers op voorhand. Het meeste 

gebeurde door Erwin, Manu en Toni. Mits draaiboek, kunnen er volgend jaar misschien wat meer 
taken verdeeld worden zoals bv. Herberg, materiaal Chiro, decoratie (klassen?),… 

- Misschien voor volgende keer met reservaties 
- Voor sponsors, misschien brief doorgeven via leerlingen en zien of sommige ouders zouden 

kunnen/willen steunen? Kan ook pakket zijn met bv. schoolfeest bij. 
- Prijzen op de affiche in de toekomst ? 
- Afspreken wie handdoeken wast op zaterdag en zondag. 
- Nog 40 porties vegi voor kerstmarkt over. 
- Op zaterdag nog teveel Frans gehoord, inspanning van de ouderraad ook nodig!     

4. Dag van de leerkracht 
- Was een leuke attentie 
- Misschien ook in de agenda zetten voor volgend jaar, was last minute. Soms zijn er al leuke dingen 

waarop je tijdens het jaar kan vallen… 

5. Schoolraad 
- Sneeuwklassen 

o Normaliter voor volgende editie OK 
o Vraag of de ouderraad op een manier kan helpen? Moet dit? Nog nooit tussengekomen 

- Vervanging rol Vanessa Lefever 
o Philippe voor de schoolraad, is ook van Drogenbos. Pascal neemt volgend jaar de fakkel van 

Vincent over 
o Anne-Catherine voor de ombudsdienst (inschrijvingen) 

6. Werkgroep kerstmarkt 
- Toni stuurt vorig draaiboek door en ziet voor beschikbaarheden 
- Nog klein werkgroepje organiseren op 15/11 

  



 

Ouderraad “De Wonderwijzer” 

Gemeentelijke Bassischool Drogenbos 

25/10/2022 

 

 

2 

 

7. Klusjesdag 
- Buitenkeuken komt in orde. Misschien later extra beschermlaag en kleine aankopen zoals potten en 

pannen (steun van ouderraad) 
- Opruimen zolder: materiaal ouderraad schikken. Pascal zal opmetingen doen om rekken of ander 

materiaal aan te kopen. 
- Konijnen: graag meer buitenruimte. Erwin kijkt bij Aveve. 

 
8. Etentje ouderraad 
- Bowling Molenbeek of Wemmel ouderraad + leerkrachten (met eten) 
- 10 of 11 februari? WIE controleert beschikbaarheid? 
- Tom maakt uitnodiging. 

9. Varia 
- Manu 

o Wondere pluim. Wie wil in leesjury zitten en zoekt nog andere ouders? Namen moeten 
uiterlijk tegen januari gekend zijn!! 

o Oude T-shirts ouderraad. Juf Inge wilt deze nog even houden  
- Pascal 

o Vorig jaar zeer leuke activiteit: soep maken ouders/kind. Nog zoiets in de toekomst? 
o Woensdagnamiddagactiviteiten? Tennis in sporthal kan. Leerlingen kunnen uit de bewaking 

gaan en terugkeren. 
- Juf Inge 

o Speeltoestel voor lagere school? Manu kijkt ook naar budget gemeente + veiligheid. 
Leerlingen paar voorstellen laten doen? 

- Toni 
o T-shirt vooraan ook logo zetten? T-shirts aan Manu bezorgen aub. 
o Probleem beamerlamp L2? Klopt niet 

- Sint: 
o 5 december pakjestijd. Anne-Catherine komt al (15 uur). Vincent E. kan ook vanaf 15.30 

uur. Toni zal ook oproep doen voor wie nog kan. 
o Erwin: mandarijnen en snoep 
o Trooper niet vergeten 

 
10. Vast te leggen data 

- Donderdag 10 november: medisch onderzoek 6de leerjaar 
- Vrijdag 11 november: herdenking Wapenstilstand Drogenbos: 8.45 uur verzamelen op school! 
- Maandag 14 november: vaccin 5de leerjaar 
- Dinsdag 15 november: werkgroepje kerstmarkt 
- Maandag 28 november: K2 en K3 naar huis van de Sint. Terug om 16.30 uur!! 
- Woensdag 30 november: pedagogische studiedag. GEEN SCHOOL. 
- Dinsdag 6 december: Sint op school 
- Woensdag 7 december: K3 en L1 naar CC De Meent 
- Vrijdag 16 december: kerstmarkt 
- Vrijdag 23 december: kerstrapport 

 
11.  VOLGENDE VERGADERDATUM: DINSDAG 7 februari, 20.00 uur (refter) 

 

 


