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Verslag Ouderraad 

9 oktober 2014 

 
Aanwezigen:  
Ines Van Buynder, Karin De Lamper, Steven Van Kerschaever, Christian Smet, Kristof 
Van der Borght, Pieterjan Arnauts, Cindy Verdoorent, Pieter Swinnen, Yves Verhaege, 
Ingrid Van Mele, Jurgen Hens, Anja Smet, Dirk De Roeck  
 
Verontschuldigd: Pieterjan Arnauts, Steven Verberckmoes 
 
 
Agenda: 
 

 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Goedgekeurd. Opmerking: het juiste logo op het verslag plaatsen.   

 

 

2.  Evaluatie vorige activiteiten 
 

-opening schooljaar met inhuldiging nieuw logo 
Oké 
-jaarmarkt 
Het was minder druk dan het voorgaande jaar, de opbrengst was ook minder.  
 
Opmerkingen voor 2015: prijzen van drank aanpassen mits de prijzen van de 
brouwer duurder worden, nieuwe prijzen voorzien voor eendjeskraam 
(eventueel vragen aan sponsors?), nog een extra activiteit voorzien (nagel 
kloppen, Jenga,….), Juf Ingrid informeert bij Kazou van CM, voorstel om 
eventueel meer richting bakker Cool te verhuizen, maar nu hebben we water en 
elektriciteit van de school.  
 
Suggestie wordt gedaan om een spandoek met logo: Karin en Ines vragen 
verder na en informeren naar de prijzen.  

 
 
 

3. Activiteitenagenda 
 
-winterhappening (thema licht en festival) op 19/12/2014 (14.30 uur) 
ouderraad zorgt voor catering 
Werkgroep: Kristof, Els, Pieterjan, Ines, Ingrid en Cindy.  
Komen samen op 06/11/2014 in Afspanning De Gaard.  
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-quiz/MTB? 
Er zal een quiz worden georganiseerd op 21/03/2015 in de refter van 
Sint-Joris.  
Werkgroep: Geert Vanhove, Annelies De Beuf, Kristof, Jurgen, Yves, Anja en 
Steven VK.  
Ze komen samen op 04/11/2014 in ‘Den Duiventoren’.  
Vastleggen materiaal, flyers, sponsors,…..  
-opendeur van de school op 28/03/2015 
Er zal iets georganiseerd worden rond ‘techniek’ (LEGO). Aan de ouderraad 
wordt gevraagd voor ondersteuning (wafels of pannenkoeken,….).  Wordt verder 
besproken op de volgende vergadering.  
-6dejaarsactiviteit: 29/06/2015 
Dit wordt uitgesteld naar de volgende vergadering.  
-afsluitend etentje: 12/06/2015 om 19.30 uur in de Wase Wis. Karin heeft 
dit nagevraagd en is oké.  
 

4. Data volgende vergaderingen 
-04/12/2014 21.00 uur Dulpop 
-09/02/2015 20.00 uur Afspanning De Gaard 
-28/04/2015 20.00 uur Scaldiana 

 
 
 
Volgende vergadering: 
04 december 2014: 21.00 uur in cafetaria van De Dulpop.  

 
 
 


