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VERSLAG OUDERRAAD 31/01/2023 
 

• Goedkeuring van vorig verslag (25/10/2022) 

 

• Financieel verslag 

o Geen update. Hopelijk snel nieuws over o.a. kerstmarkt… 

o Kiss & Fly sponsor 2022 nog steeds niet in orde. Opgeven?? 

 

• Trooper status 

o Steeds goed om te nemen, zou wel veel meer kunnen opleveren 

o Gebruiksaanwijzing nog per mail delen met de merken + op Questi? Ook 

Trooperbotje nog eens vermelden? 

o Soms zijn er promotiefilmpjes, bv. met Sint/kerst, met Pasen, vakantie…: deze ook 

delen via bv. facebook… 

 

• Feedback Kerstmarkt 

o Verwarmers gingen niet goed, koud weer (maar droog). Zullen volgend jaar eerst 

door de gemeente uitgekuist worden 

o Samen afsluiten was leuk 

o Veel leerkrachten aanwezig, waarvoor dank! Hun hulp was welkom. 

o Minder aanwezigen organisatie, planning vullen met ouderraad en helpende handen 

was ook vermoeiend. Misschien soorten communicatiekanalen beperken? Bv. enkel 

WhatsApp waarin je niet kan reageren? 

o Voor de rest was het allemaal goed 

o Pasta, prijs iets te laag (€ 3,00) of te veel per portie? 

o Misschien alle "bars" dichter bij elkaar zetten voor leukere sfeer? 

o Volgend jaar wafels bakken bij juf Patricia? 

o Frigo gemeente vragen als hij beschikbaar is? Dan moeten we geen huren van 

brouwer 

o Bonnetjes voor helpers prima: geen discussie mogelijk. Zelfde systeem hanteren voor 

schoolfeest 

 

• De Wondere Pluim (21/03) 

o Een paar lezers zijn ingeschreven voor de jury. 

o Er kunnen eventueel nog enkele (groot)ouders bij… 

 

• Voorbereiding Carnaval (17 maart) 

o 4-5 mensen nodig van 11 tot 13u30 

o Pascal kan vanaf 12.30 

o Toni doet oproep naar ouderraad.  Grootouders ook welkom. 

o Dresscode nog te bepalen en niet verplicht 
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• Voorbereiding Schoolfeest 

o Sponsoring 

▪ Toni stuurt lijst van vorige jaren + past de brief aan 

▪ Manu stuurt wat we het meest nodig hebben (voedsel, …) 

o Tombola 

▪ Toni past de brief aan (is zelfde brief dan sponsoring) 

o Toni maakt een GOOGLE Sheet met lijst tombola, lijst sponsor et TAB van Alexandre 

voor uitleg 

o GRAAG NU AL STARTEN met tombola en sponsoring 

o Manu vraagt aan sporthal hoe laat we donderdag in de zaal mogen 

o Volgende keer draaiboek overlopen! Ook bekijken met leerkrachten of er iets zou 

veranderen 

 

• Werkgroep Promotie 

o Werkroep opzetten om na te denken hoe we de ouderraad kunnen promoten tijdens 

bv. eigen activiteiten, oudercontacten, via social media,… 

o Ook promotie Trooper erbij nemen. 

o Anne Catherine wilt er wel aan werken met Sandra 

o Kan Vincent E. nakijken hoeveel keer promofilmpje (onderlegger spaghettikermis) 

bekeken werd? 

 

• Do Si Do 3 juni --> Sandra overkoepelt 

o Zelfde principe als serenata. 1 avondshow + pauze 

o Wel gedeeld door 2 qua personeel en opbrengsten (OR + DOSIDO) 

o + pasta. Saus wordt gekocht. 

o Eventueel drank zelf kopen en overschot voor schoolfeest houden? Anders toch 

brouwer naast de school polsen? Welk assortiment qua dranken? 

o Sandra kan aantallen van vorig jaar doorgeven (hoeveelheid drank dat verkocht 

werd) 

o Anne Catherine kan ook voor bekers zorgen (afwasbare). Anders glazen via Martine 

of Vandenbauw of Audi of zo?? 

 

• Ouderraad etentje 11/02 

o Maar 12 in totaal. 

 

• Klusjesdag 

o Zolder --> 8 Juli (rekken eerst aanschaffen). Meester Michaël zal dit deel opmeten. 

o Konijn --> nog te bepalen 
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• Varia 

o Manu  

▪ T-shirts ouderraad, vragen aan Alexandre wie er zou moeten hebben en of 

betaald. Alles laten terugkomen, bijbestellen indien nodig en laten bedrukken 

vooraan. Nadien een verantwoordelijke logistiek voor kuis 

o Pascal 

▪ Volgende ouderraad om 18U of 19u met eten? Goed idee. Zie laatste punt. 

▪ Oudercontact met kinderen, beide ouders? Dit kan, anders zou dit 

gecommuniceerd geweest zijn vanuit de school. Liefst geen kinderen en tolk 

voorzien als NL te moeilijk is. 

 

Vast te leggen data: 

- Dinsdag 7 februari: 1ste en 2de leerjaar naar GC De Moelie + 4de leerjaar: bomen planten + 

geen naschoolse studie 

- Donderdag 9 februari: 3de kleuterklas naar KBIN 

- Maandag 13 februari: 5de en 6de leerjaar: info over Pakistan (op school) 

- Donderdag 16 februari: infoavond vormsel 

- Vrijdag 17 februari: 4de en 5de leerjaar naar GC De Moelie 

- Van maandag 20 t.e.m. vrijdag 24 februari: krokusvakantie. Bewaking op school NL + FR 

samen. 

- Donderdag 2 maart: L2 naar Jungle City 

- Zondag 5 maart: wafel- en pannenkoekenbak 

- Dinsdag 7 maart: 4de leerjaar naar wonen op het dak + 3de leerjaar naar GC De Moelie 

- Woensdag 8 maart: medisch onderzoek 1ste kleuterklas (voormiddag zonder ouders, 

namiddag op afspraak met ouders) 

- Donderdag 9 maart: 5de leerjaar naar wonen op het dak 

- Vrijdag 10 maart: pedagogische studiedag met de scholengemeenschap. Geen school, wel 

bewaking 

- Dinsdag 14 maart: oudercontact L6 (op afspraak i.f.v. secundair onderwijs) 

- Donderdag 16 maart: theater op school (kleuterschool) 

- Vrijdag 17 maart: carnaval 

- Dinsdag 21 maart: L4 naar Herisemmolen + jury De Wondere Pluim (19 uur) 

- Vrijdag 31 maart: theater voor K0 en K1 (FeliXart) + paasrapport 

 

 

Datum Volgende Ouderraad 

 

Dinsdag 28/03, pizza vanaf 19u, vergadering 20u 


