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1. Goedkeuring vorig verslag 

Geen opmerkingen.  Secretaris zal vragen aan Sara om dit op de website te plaatsen. 

2. Nieuwe leden : Voorstelling - Adreslijst - Huishoudreglement - Toewijzing werkgroep 

We heten Lynn en Lindsay welkom in de OR.  Lynn heeft een zoontje, Lander, in de blauwe klas.  
Lindsay haar zoontje, Jasper, zit in de orange klas.  

Nieuwe leden vullen adreslijst aan en tekenen het huishoudreglement. 

Werkgroepen worden kort toegelicht.  Lindsay sluit aan bij de werkgroep ‘kinderfuif’.  Lynn wacht 
tot na de bevalling van haar 2de kindje om een beslissing te nemen. 

3. Schoolraad 

Els VL brengt kort verslag uit.  Zij en Els M wonen deze vergaderingen steeds bij. 

Dit gaat 3x per jaar door.  Afgevaardigden van de school, ouders, gemeenschap,…komen hier 
samen.  De schoolraad heeft een adviserende functie. 

Puntjes die in schoolraad aan bod komen, worden vooraf in OR besproken. 



Belangrijkste punten die aan bod kwamen: 

- Schoolinfrastructuur: Er komt nieuwe blok boven op de kleuterblok.  Maar dit blijft maar 
aanslepen.  Het dossier is nog steeds in behandeling bij de daarvoor verantwoordelijke instantie in 
Brussel. 

- Leerlingenaantal: De telling gebeurt in oktober.  Dit is belangrijk voor het aantal uren dat de 
school kan inrichten voor volgend schooljaar. 

- Nieuw lid: Denise Van Poel.  Is zeer actief in het gemeenschapsleven in Haaltert. 

- Jaarthema: ’Een gezond lichaam in een gezonde geest’ werd zeer positief onthaald.  Leerlingen in 
de 3de graad doen extra loopsessies.  Dit zal later geëvalueerd worden.  De leden van de schoolraad 
zijn nieuwsgierig naar het resultaat. 

4. Evaluatie eetfestijn 

Meester Pascal dankt nog eens de personeelsleden en de leden van de OR voor de vlotte 
samenwerking.   

Er zijn 820 mensen komen eten.  Dit is een recordopkomst.  Er is een winstmarge van 8000 euro.   
Dit zal zeker goed besteed worden oa voor de vernieuwing van het treintje op de speelplaats 
kleuters. 

Enkele werkpuntjes/bemerkingen: 

- Er was veel vraag naar fruitsap.   Kan dit ook aangeboden worden? 
- Zaterdag was de kassa zeer laat open.  Reden: Er waren problemen met bestelling wisselgeld 

(Fortis Bank).   
- Wachtruimte is zeer positief onthaald. 
- Misschien volgend jaar open om 17u30?  Is beter voor gezinnen met jongere kindjes. 
- Kwaliteit frietjes was niet zo goed: ze waren redelijk hard.  Dit is besproken met traiteur.  Het zou 

gaan om productiefout bij leverancier. 
- Keuze kalkoen/zalm was neutraler.  Meeste mensen waren enthousiast. 
- Kinderboxen: was alternatief voor kinderportie zalm/kalkoen.  Positief onthaald, porties waren 

goed.  Puntje van kritiek: past dit in jaarthema?  Maar dan kan je ook de frisdranken in vraag 
stellen.  Er zat geen speelgoedje in de box omdat dit niet hygiënisch is.  Er werd wel een lolly 
aangeboden.   

- Ook ketchup voorzien in boxen en niet alleen mayonaise. 
- Gratis aperitief voor verklede kindjes.  Soms vragen kinderen nog een 2de aperitief.  Voor de 

garçons van dienst is het niet altijd duidelijk of er al eentje gratis aangeboden werd.  Hoe kan hier 
meer controle op komen?  Aan de kassa een kaartje geven aan verklede kindjes?  Of kan Meester 
Pascal dit geven aan de kindjes? Niet alle garçons waren blijkbaar op de hoogte dat verklede 
kinderen een gratis kinderaperitief kregen.  Kan dit naar volgend jaar toe nog iets beter 
gecommuniceerd worden onder elkaar? 

- Jurgen was verantwoordelijk voor ‘allerlei’.  Maar Jurgen wist niet goed waar hij zich moest 
opstellen.  Er moet beter gecommuniceerd worden waar Jurgen zich bevindt.  Zodat bij 
problemen hij onmiddellijk bereikbaar is.  Zo kan het bv niet dat Meester Pascal een leeg biervat 



moet vervangen.  Mensen worden graag begroet door de directeur.  Meester Pascal zit er dan wat 
mee verveeld dat hij niet iedereen op een correcte manier kan verwelkomen. 

- Soms was het voor de garçons moeilijk om bij achterste tafels te komen.  Oplossing?  
Middengang minder breed maken of minder tafels: geen optie.  Het blijft moeilijk om hier een 
pasklare oplossing voor te vinden. 

- Zondag: mensen die het eten opdienden, hebben ook eetbriefjes opgehaald.  Dit ging vlotter dan 
zaterdag, toen slechts 1 persoon hier verantwoordelijk voor was.  Om over na te denken: Garçons 
eventueel ook briefjes laten aannemen?  Of werken met hongervlagjes (zoals drankvlagjes)?   

- Belangrijk: tafelnummer en uur waarop eetbriefje afgegeven is, moet zeker genoteerd worden.  Zo 
wordt de volgorde van afgeven gerespecteerd en ontstaan er geen frustraties.     

5. Evaluatie dag van de leerkracht 

Ellen kocht pannenlappen en ovenwant aan voor de leerkrachten.  Dit is positief onthaald bij de 
leerkrachten. 

6. Evaluatie fotograaf 

Lichtblauwe achtergrond was beter dan vorig jaar.   

7. Komende activiteiten school 

Meester Pascal overloopt de kalender (zie website en maandblad). 

8. Teambuilding 

We worden op zaterdag 11/02/2017 om 19u verwacht bij Qarfa, Stationsstraat 13 in Aalst.   We 
volgen de kookworkshop ‘vergeten groenten’.  Dit neemt in totaal ongeveer 4u in beslag (koken + 
eten).  De kostprijs bedraagt 45,00 euro/per persoon, inclusief aangepaste wijnen.  Ter plaatse, 
contant te betalen.  Wanneer we met minder dan 10 personen zijn, wordt er 5,00 euro/pp extra 
aangerekend.  Het zou dus leuk zijn, dat iedereen die zich opgegeven heeft, ook aanwezig is. 
Het is misschien een goed idee om samen te rijden?  Afspraak om 18u30 aan de school 
(Wolvenstraat).  Iedereen neemt een mesje en snijplankje mee.   

9. Bloembollenverkoop 

Dit zal doorgaan in januari.  De winstmarge is momenteel 30%. 

17/01/2017: Folders verspreiden.  Sylvia neemt dit voor haar rekening. 
30/01/2017: Folders worden terug verwacht. 
Deze worden dan verwerkt bij Els VL thuis.  Kort nadien plaatst Sylvia de bestelling bij de 
leverancier.  De bloembollen worden na 10 dagen geleverd, op school. 
16/02/2017: De bloembollen worden geteld en verdeeld, op school.   
17/02/2017: Verdeling in de klassen. 

Sylvia houdt ons via mail op de hoogte zodat wie wil/kan, een handje kan toesteken. 



10. Vastleggen data OR 

- 05/12/2016 
- 13/02/2017 
- 25/04/2017 
- 23/05/2017 

11. Varia 

- Het digitaliseren van het blauw maandblad is iets complexer dan gedacht.  Het zal in januari voor 
de 1ste keer geïntroduceerd worden.  Tot zolang blijft de papieren versie bestaan. 

- Er zijn nieuwe blauwe T-shirts aangekocht.  Zodat de nieuwe leden ook een T-shirt krijgen. 

12. Datum volgende vergadering 

Maandag 05/12/2016 om 20u in de refter op school. 


