
 

 

 
 

 

  1/2 

 
Verslag Ouderraad 

30 augustus 2016 

 
Aanwezigen:  

Karin De Lamper, Kristof Van Der Borght, Yves Verhaege, Anja Smet, Ines Van Buynder,  

Edwige, Steven Verberckmoes, Stefanie De Wilde en Pieter Swinnen 

 
 

Agenda: 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Geen opmerkingen.   

 

2. Organisatie ouderraad  
 

Volgende vergadering  

 

3.  Organisatie infomoment kleuters (8 september 2016à 
 

Anja drank (cava en sinaasappelsap Colruyt). 

Plaatsen van tafel voor de glazen en vier party tafels. 

Glazen gebruiken we van de school. 

Kristof neemt de voorstelling van de ouderraad tijdens de infoavond kleuters (en ook 

onderbouw) voor zijn rekening.  
 

4. Activiteit 6de jaars 

Vorig jaar waren de weergoden ons slechtgezind en konden we dus niet van   een 

succes spreken. 

De locatie blijft hetzelfde, dichter bij het centrum, vlak voor Zakenkantoor 

Verhaege.  

Kristof heeft een plooitent van de gemeente besteld. 

We plaatsen dit jaar minder tafels en stoelen, 8 tafels en 32 stoelen, bijkomend 

zullen we dan nog 6 tafels nodig hebben voor de toog en het viskraam. 

Springkasteel: Kristof / Eventure Events  

Alternatief: contactpersoon, wim.maris@modemakers.be, 03/886.59.02. 

 

Drank via Honoré, levering liefst om 12.00 uur, Karin. 

Helpers, Kristof een mail naar iedereen. 

Prijslijst, Kristof. 

 

Startkassa, 250 euro, Ines. 

Prijzen viskraam, 250 stuks, Ines. 

Aanhangwagen, Steven. 
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Chips, Anja. 

Nagelkloppen, Hedwig ging informeren bij Patrick De Kerf. 

Mochten de positieve lange-termijn-weersvoorspellingen uitkomen, voorziet 

Kristof 100 ijsjes + 100 lepels. 

Inschrijving via Nancy Brijs, Yves + kopij naar Ines voor de betaling. 

Start opbouw omstreeks 11.30 uur.     

Einde voorzien rond 18.00 uur. 
 

 
5. Evaluatie eindactiviteit 6de jaars 

 

Geen “wauw” effect zoals de vorige jaren. 

De kinderen “overschat” bij beide activiteiten.  

Panic room te moeilijk, beter op voorhand de kinderen meer uitleg gegeven.  

Dit jaar vroeger starten met deze werkgroep. 

De kinderen meer betrekken bij de keuze.  Maar wel door iemand van ouderraad de 

beperkingen van budget en organisatie laten uitleggen. 

Steven heeft ook reeds een idee met lego, idee meenemen naar de werkgroep. 
 

6. Vergaderingen en activiteiten  volgend schooljaar 

Kerstdrink, volgende vergadering opstarten werkgroep.  Meer samenwerking tussen de 

werkgroep van leraars en ouderraad. 

Quiz, volgende vergadering bepalen datum, afhankelijk van Geert. 

Eventueel organisatie appel en peren verkoop. 

Eventueel organisatie ontbijt op school. 

Eventueel organisatie concert, hiervoor is Kristof in onderhandeling om een 

cultuursubsidie te ontvangen.  Kan enkel maar doorgaan bij goedkeuring hiervan. 
 
7. Varia 

 

Mobiliteit Lamperstraat: geen reactie van de Schepen van Mobiliteit 

 
 

8. Volgende data: 

 

13 oktober, Den Ooievaar. 

07 december, De Wase Wis (onder voorbehoud) 

02 februari, Den Ooievaar. 

25 april, Oan Den Kerk 

09 juni, afsluitend etentje, De Wase Wis.   
 

 

 
      Volgende vergadering: 13 oktober 2016 in Den Ooievaar 


