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Verslag: 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
 
We vergaderen vandaag  ‘op locatie’ (biercinema) en niet op 23/05/2017 zoals vermeld in vorig 
verslag.  De laatste vergadering van dit schooljaar zal dus gewoon doorgaan op school. 
 
Verder geen opmerkingen. 
 
2. Evaluatie kinderfuif 
 
We zijn blij met de opkomst en de opbrengst.  Er is een winst van ongeveer 2800 euro.   
Een aantal leden van de OR krijgen van Els U nog een rekening voor de drank/chips die ze 
overnamen.  Dit wordt overgeschreven op de rekening OR. 
 
De schminkstand was een succes.  Juf Margot heeft de 1 euro/kind volledig afgestaan aan de OR.  
Dit zorgde ook voor een meeropbrengst.  We danken juf Margot hiervoor! 
 
De zaal was mooi ingericht.  Met dank ook aan de kleuterjuffen voor de talrijke knutselwerkjes.   
 
De organisatie zat ook heel goed…we krijgen hiervoor een pluim van Meester Pascal.  Ook de 
opruim liep héél vlot, iedereen bleef tot het einde…waarvoor dank! 
 
Voor het eerst was er ook een Ginbar.  Dit werd goed onthaald.  Dit jaar kwam de Gin van bij De 
Moor.  Stravbier heeft ook Gin.  Misschien een ideetje voor volgend jaar…volle flessen mogen dan 
ook teruggegeven worden. 
 
Veiligheidsprocedure (brand, amok,…) eens bekijken.  Misschien draaiboek samen met juf Lara 
opmaken? 
 



DJ: Muziekkeuze was niet altijd goed.  Soms ‘niet kindvriendelijke’ liedjes.  Meester Bart stelt voor 
om de kinderen van het 6de leerjaar te laten draaien volgend jaar.  Er zullen dan wel ook duidelijke 
afspraken gemaakt moeten worden. 
Probleem was dit jaar dat we geen muziekinstallatie hadden.  Vandaar dat we installatie + DJ 
moesten ‘inhuren’.  We zouden wel via de gemeente een installatie kunnen huren mits goed op 
voorhand vast te leggen.  Dan kunnen we opnieuw een ‘eigen’ DJ kiezen. 
 
Drankprijzen: zelfde prijzen van vorig jaar. Deze waren wat aan de lage kant.   Misschien zelfde 
prijzen als oudercafé hanteren volgend jaar? 
 
Kunnen affiches groter?  Sponsors zijn niet duidelijk zichtbaar meer.  Prijs navragen bij drukker. 
 
Opbrengst ging dit jaar naar stoeltjes en tafeltjes kleuters.  Volgend jaar zou de opbrengst gaan naar 
het vernieuwen van de grote tafels en stoelen. 

 
3. Eerste communie 
 
Turnzakjes zijn geleverd.  Elke heeft er een kaartje aangehangen: ‘Proficiat met jullie Communie of 
lentefeest.  De Ouderraad.  PS: Mogen we jullie vragen om deze turnzakjes in de toekomst te 
gebruiken?’. 
 
We zullen ook via FB/maandblad een warme oproep doen naar de kinderen van 1ste én 2de leerjaar 
om de turnzakjes te gebruiken.  Dit is ook handig voor de leerkrachten omdat de naam langs de 
buitenkant goed zichtbaar is. 
 
Elke/Els M/ Lynn kunnen de zakjes uitdelen op woensdag 24/05 rond 11u30.  Elke licht juf Ellen en 
juf Stien hierover in. 

 
 

4. Voetjes 
 
Els U en Els VL gaan naar de blauwe klas en nieuwe kindjes andere kleuterklassen om 
voetafdrukken te maken.  De kindjes die ‘afzwaaien’ in de 3de kleuterklas krijgen deze dan mee naar 
huis.  Is een mooie herinnering aan ‘hun eerste stapjes’ in De Bloesem. 
 
Dit zal plaatsvinden op vrijdag 9 juni 2017.   
 

 
5. Verslag schoolraad + afgevaardigden 
 
Alle puntjes vermeld in de OR kwamen ook in schoolraad aan bod. 
 
Vacature afgevaardigden komt open.  Els M/Els VL en Jurgen (reserve) zijn kandidaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6. Globale resultaten schoolenquête  
 
Meester Pascal deelt de globale resultaten mee van de schoolenquête, die door een 100-tal mensen 
werd ingevuld. 
 
Bedoeling is dat het schoolteam met de resultaten aan de slag gaat.  Dit zal zeker van tijd tot tijd aan 
de ouders gecommuniceerd worden. 
 
7. Organisatie stratenloop 
 
Meester Pascal overloopt even takenlijst.  Geeft hierbij een kort woordje uitleg.  Er volgt morgen 
nog een mail met uitgebreide informatie. 
 
Er zijn voorlopig een 100-tal lopers ingeschreven.  Meester Pascal hoopt op nog wat lastminute 
beslissers. 
 
Het zal qua organisatie wat aftasten worden aangezien dit een proefproject is. 

 
8. Schoolfotografie 
 
Meester Pascal heeft voorstel gekregen van een firma. Principe:  afstappen van klassieke foto’s.  
Ieder kind krijgt boek en dan kan je stickers verzamelen.  Een beetje zoals bij het voetbal (Panini 
stickers). 
 
Onze bedenkingen: Het is wel dure aangelegenheid: +/- 80 tot 90 euro per vol boek.  Wat met 
dubbele stickers?  Wat met ontbrekende stickers?  Moeten ouders toestemming geven om kind op 
stickers te laten zetten?  Zijn mensen geïnteresseerd om foto’s te verzamelen van andere klassen 
dan daar waar hun kind inzit?  Wat als kinderen niet de financiële middelen hebben om voor vol 
boek te sparen? 
 
Meester Pascal laat de OR beslissen.  Omdat wij, als ouders, dit moeten aankopen.   
Wij zeggen unaniem ‘neen’ tegen dit voorstel. 
 
Misschien wel mogelijkheid geven om naast de klasfoto, foto van de ganse school aan te kopen 
(vrijblijvend). 
 

 
9. Openstellen mandaat voorzitter 
 
Voorlaatste vergadering (25 april 2017) wordt dit opengesteld. 
 
Iedereen kan zich vanaf nu kandidaat stellen.  Els U kan zichzelf natuurlijk ook opvolgen als 
voorzitster.  
 
Op de laatste vergadering (23/05/2017) wordt dit dan bekend gemaakt. 
 
Functie van Secretaris/Penningmeester wordt 1ste vergadering volgend schooljaar (september 2017) 
bepaald. 
 
 
 
 



10. Varia  
 
Opendeurdag: 10/06/2017.  Standje OR voorzien om wat info te geven: met wat zijn we bezig?  
Werkgroepen voorstellen? 
Meester Pascal vraagt ook enkele helpende handen (voor drankstand).  Verdere info volgt nog. 
 
Afsluitend etentje voor dit schooljaar: 8/06/2017 om 20u gaan we eten bij Meneer Spaghetti.  Elke 
stuurt nog mailtje om af te spreken om eventueel samen te rijden. 
 
 
11. Datum volgende vergadering 
 
Dinsdag 23/05/2017 om 20u in de refter op school. 
 


