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Verslag vergadering ouderraad donderdag 29 augustus 2019 
 

 

 

 
Naam Aanwezig 

Afwezig / 

Verontschuldigd 

L
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Anja Smet X  

Annelies De Beuf  X 

Astrid Verboven  X 

Désirée De Maesschalck  X 

Ellen Heyrman  X 

Geert Vanhove (voorzitter) X  

Hannelore Wildiers  X 

Jessica Herbert  X 

Joke Willemsen X  

Karin De Lamper X  

Katrien Verhulst X  

Kristof Van der Borght  X 

Pieter Swinnen  X 

Sebastiaan Van Goethem X  

Stefanie De Wilde (penningmeester) X  

Els Remon  X 

 Héléni De Backer  X 

    

    

 

 

Locatie: Den Oyevaer 

 

Verslag: Geert Vanhove 
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Agenda 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

2. Evaluatie fietstocht + prijsuitreiking 

3. Stand van zaken jaarmarkt 

4. Bladwijzer en infoavonden 

5. Planning werkjaar + werkgroepen 

6. Financiën 

7. Info van de schoolraad 

8. Variapuntjes 
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1. Goedkeuring vorig verslag 
 

 

Er waren geen opmerkingen op het vorige verslag (20/05/2019). Verslag is goedgekeurd. 

 

   

 

2. Evaluatie fietstocht + prijsuitreiking 
 

• Fietstocht wordt door velen positief onthaald, zeer leuk en mooie tocht 

• Niet zoveel inzendingen met het antwoordformulier ontvangen, 25-tal. 

• Nog geen exact zicht op hoeveel boekjes er zijn verkocht. Een 50-tal al zeker.  

• Inventaris van verkochte boekjes nog op te maken aangezien boekjes verspreid liggen 

bij verschillende mensen. Er zijn 150 boekjes gedrukt 

• Prijzen zijn binnen: 

o Regenjasjes 

o Fietsslot 

o Bon aperitiefrit waasland intens meemaken 

o Fluohesjes 

o Bon Knut (ijs) 

o Doos met allerlei spullen van apotheek Davina 

• Afhankelijk van het aantal prijzen wordt er getracht 3 winnaars voor de kleuters, voor de 

onderbouw en voor de bovenbouw te voorzien (9 prijzen dus). Als er nog meer prijzen 

zijn, worden nog meer winnaars geloot. 

• De winnaars worden persoonlijk via mail (adressen te verkrijgen via Karin) op de hoogte 

gebracht met de vraag hun prijs te komen halen op de jaarmarkt. Als dat niet lukt, dan 

wordt de prijs later nog wel overhandigd. 

• Er zal ook nog een algemeen bericht op Gimm-e komen met de winnaars om de 

fietstocht nog eens onder de aandacht te brengen  

• Geert maakt de mail en het Gimm-e bericht op 

 

 

3. Stand van zaken jaarmarkt 
 

 

• Werkgroep voor de jaarmarkt had al samengezeten en een lijst opgesteld met alle 

actiepunten voor de verschillende leden van de ouderraad 

• Actielijst is besproken geweest, hieronder een geupdate lijst. 

• We zullen op de jaarmarkt nog verder boekjes voor de fietstocht verkopen (geen kans 

meer op een prijs). De mensen die nog een boekje kopen krijgen nog een sleutelhanger 

van de VDAB 

• Drank- en prijslijst besproken en aangepast. Joke zorgt voor de finale versie 

o Water: 1,5 euro 

o Frisdranken, pintje, taart, koffie, enz.: 2 euro 

o Zware bieren: 3,5 euro 

o Cava: 4 euro 

• Nog enkele aanvullende actiepunten/items: 

o Frietbakjes van de container gebruiken voor de kaas & salami 

o Waterkoker voorzien: Stefanie en Katrien 

o Thermossen ook voorzien 

o Verlengkabels + stekkerbakjes: Seb en Geert 

o Spanbandjes voorzien (container) 

o Taarten gratis te maken: 
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o Mama Katrien: rijsttaart + biscuitrol 

o Joke: appel en bladerdeeg 

o Stefanie: quatre quart 

o Seb: chocoladetaart 

o Annelies: chocoladetaart, kaastaart 

• Opbouw om 11u: Seb, Katrien, Joke, Geert, Kevin? 

• Opruim: Stefanie, Katrien 

• Sleutel kan vrijdag opgehaald worden op school 

• Joke voorziet 100 cadeautjes voor het eendjeskraam 

• Katrien lanceert nog oproep om meer helpers (vooral bij de opruim) erbij te krijgen 

• Katrien stelt nog een werkplanning op van wie welke shift doet 

o Shift 1: opbouw tot 16u 

o Shift 2: vanaf 16u tot en met opruim 

 

 

TO DO lijst 
Chez Petrus 
@Jaarmarkt 
Bazel 

  

Wie Update vergadering 29/8 

inkleding Tapijten BARABAZ halen Désirée to do 

catering Brouwer Honoré / school bestellen Seb OK 

inkleding Prijslijst opstellen - afdrukken op school Joke bijna OK 

catering Brouwer Honoré: toog, spoelbak en frigo's (2) Seb OK 

catering Boodschappen Collect&Go Geert to do 

admin plaatsen bij Nancy regelen Stefanie to do 

catering 
taarten/cakes/cupcakes/vlaaien bakken, medewerkers voorzien elk een 
gebak; maar extra gebak vragen bij juffen, andere ouders,… Stefanie OK 

catering verpakkingspapier voor gebak verkoop Désirée ok 

catering vintage borden, tassen, ondertasjes, bestek bij Chiro vragen Katrien to do 

inkleding Springkasteel - vragen aan Anja Stefanie ok 

admin dienstentabel opstellen (opbouw-earlyshift-lateshift-afbraak) Katrien to do 

admin oproep helpende handen Stefanie ok 

catering Perculator/thermossen ok via school? Els ok 

inkleding 
bloemen (kleurrijk en gipskruid) tijdig bestellen/ van de verniet bij de 
Eeuwige Lente, eventueel afficheke voorzien met dank voor de bloemen 
;-) 

Els to do 

inkleding alle medewerkers: breng je bloempotten mee! all to do 

inkleding vintage outfit voor alle kraammedewerkers all to do 

inkleding slingers met witte linten Désirée ok 

inkleding vlaggetjes/wasknijpers/waslijn Stefanie to do 

inkleding Selfiewall omtoveren tot "menu" / activiteitenbord Joke geen selfiewall 

animatie 
DJ scene  - playlist voorzien met muziek, 50ties/60ties --Bob Dj aanwezig 
vanaf 15u30 Désirée to do 

inkleding Djmateriaal; booster school geschikt? Els ok 

animatie Kleurplaten zoeken en doorsturen naar Karin Katrien to do 

animatie Kleurplaten afdrukken Els to do 

animatie eendjes vangen: prijzen voorzien, prullen van op de markt/action Joke to do 
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animatie sjoelbak en aanverwante volksspelen vragen bij Chiro Katrien to do 

animatie 
grimme/gekke kapsels (eventueel tegen betaling, zonder forfait!) The 
modernettes? 

Désirée to do 

Admin Social Media publiciteit Stefanie to do 

inkleding 
Lampadeirs, kantjes, vaasjes, porseleinen beeldjes, tafellakens, etagères, 
… all  to do 

animatie bemanning zoeken voor het eendjeskraam --Heleen Geert to do 

animatie Verkleedkoffers Geert to do 

 
 

 

 

4. Bladwijzer en infoavonden 
 

• Dit jaar wordt er geen bladwijzer gemaakt aangezien dit veel werk vraagt, de 

infoavonden al volgende week starten en de output beperkt is 

• Wel zal Stefanie een brief opstellen waarin de ouderraad wordt voorgesteld en met de 

planning van de activiteiten, die brief zal dan tijdens de infoavonden aan de ouders 

overhandigd worden 

• Infoavonden 

o Dinsdag 3/9 voor 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar om 20.00u 

o Donderdag 5/9 voor 1ste en 2de leerjaar om 19.30u: nog niemand van de 

ouderraad die kan rondgaan in de klassen. Désirée? Seb?  

o Dinsdag 10/9 voor de kleuters om 19.30u: Katrien en Stefanie gaan rond in de 

klassen 

• Bar om een drankje (cava en fruitsap) aan de ouders en leerkrachten:  

o Donderdag 5/9: Stefanie, Katrien 

o Dinsdag 10/9: Joke, Annelies 
 

 

 

5. Planning werkjaar en werkgroepen 
 

Planning is nogmaals overlopen voor de algemene vergaderingen van de ouderraad voor 

volgend schooljaar: 

• Donderdag 29 augustus 

• Maandag 23 september 

• Donderdag 14 november 

• Maandag 3 februari 

• Maandag 30 maart 

• Donderdag 14 mei 

• Vrijdag 19 juni (afsluitend etentje) 
 

Werkgroep van de quiz zal getrokken worden door Anja. Quiz is op 30 november. 

 

Werkgroep van de winterhappening zal getrokken worden door Geert. Winterhappening is op 

20 december. 

 

Het is de bedoeling om ergens in het voorjaar nog een extra activiteit te doen. Grote 

kanshebber: spelletjes en zoete voor/na-middag. 
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6. Financiën 
 

Niet besproken 

 

 

 

7. Info van de schoolraad 
 

Joke zal Yves vervangen in de schoolraad aangezien Yves niet meer in de 

ouderraad/schoolraad zit. Schoolreglement wordt aangepast. 

Pieter en Kristof zitten ook nog steeds in de schoolraad. 
 

 

8. Variapuntjes 
 

 

• Thema van het schooljaar is: “ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het 

kan” 

• Voor 11 september moet alles weg uit de groene klas voor de verbouwingen. Vraag aan 

de ouderraad om te bekijken wat weg mag/moet en wat nog bewaard moet blijven 

• Inventaris van de groene klas maken: Katrien en Anja 

• Kaart van de Colruyt om aankopen te doen voor de ouderraad is bij Katrien 

• Een deel van het gerief kan in de paarse klas staan (het eendjeskraam), maar zeker niet 

alle spullen van de ouderraad (partytent, stoelen,…). Oproep aan de ouderraad: wie 

heeft er wat stockageruimte? 

• Volgende vergadering is gepland op maandag 23/9 

 

 


