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Agenda: 

1. voorstelling nieuw lid 

2. goedkeuring vorig verslag 

3. evaluatie eetfestijn 

4.evaluatie dag van de leerkracht 

5. activiteiten van de school 

6. oudercafé 

7. teambuilding 

8. nieuwe data ouderraad 

9. varia 

 

 

1. voorstelling nieuw lid 

Welkom aan het nieuwe lid: Kim, mama van Tristan, oranje klas (en Marielou, nog niet naar school) 

2. goedkeuring vorig verslag ouderraad 15-9-2015 

Geen opmerkingen  

3. evaluatie eetfestijn 2015 

Opbrengst kaarten in voorverkoop:€400 

Tip: kaarten kinderen en volwassenen in een verschillende kleur voor een vlottere afhandeling 

Het principe van de steunkaarten bleek te ingewikkeld bij de afrekening 

Tip: ook menu's in de wachtruimte plaatsen 

Opmerking: op een eetfestijn is er nauwelijks vraag naar bier uit flesjes: dit wordt waarschijnlijk 

volgend jaar afgeschaft 

Denkoefening: is het een piste om in de kindermenu de champignons weg te laten of te verminderen 

omdat veel kinderen hier geen fan van zijn? 

Hoewel het enerzijds jammer was dat er niet met de aperitief kon rondgegaan worden wegens 

gebrek aan mankracht, werd het gadget bij de kinderaperitief anderzijds zeer positief onthaald 

De hulp van de kinderen van het zesde leerjaar bij het afruimen was een grote meerwaarde 

Voor volgend jaar wordt overwogen om 6 mensen achter de toog te zetten in plaats van 7 



Zoals elk jaar kon de mooie versiering van de zaal opnieuw op fijne commentaar rekenen.  

De dynamiek bij de opruim was zeer goed.  

4. evaluatie dag van de leerkracht 

De meesters  en juffen hebben elk een theelichthoudertje gekregen, hetgeen positief onthaald werd.  

5. activiteiten van de school 

Meester Pascal overloopt de komende activiteiten 

Opmerking bij de flitsactie: denkoefening om aan de kleuters in dat geval ook een fluojasje te koop 

aan te bieden 

6. oudercafé 

Het oudercafé gaat dit jaar door op 26 november 2015. Het oudercontact vindt plaats in de turnzaal.  

Els M zal voor soep voor de leerkrachten zorgen.  

7. teambuilding 

De teambuilding wordt vastgelegd op zaterdag 27 februari 2016. Het wordt een echte 

winteractiviteit: ijsschaatsen 

8. nieuwe data ouderraad 2016 

donderdag 21 januari 2016 

maandag 29 februari 2016 

dinsdag 12 april 2016 

maandag 23 mei 2016 

9. varia 

- Vraagstelling naar mate en wijze van begeleiding tijdens de middag werd besproken en 

geëvalueerd.  

- Iedereen stuurt een foto van zichzelf aan Els U met als doel deze op de website te laten plaatsen.  


