
Verslag OR – 04/12/2017 
 
Aanwezig: Els U – Meester Pascal – Els VL – Els M – Elke – Ellen – Kim - Lynn - Jurgen - Wendy 
- Lindsay - Juf. Nele 
 
Verontschuldigd:  Sara - Steffi - Robin 
 
Verslag: Elke 
 
Agendapunten: 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
2. Evaluatie oudercafé 
3. Activiteitenkalender 
4. Wintermarkt 
5. Interface kerstkaartjes 
6. Teambuilding 
7. Varia : Restaurantdag 1ste leerjaar - Schoolfoto - Dag van onderhoudspersoneel - 
Opstartvergadering kinderfuif,… 
 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Enkele opmerkingen: 
 
- Evaluatie eetfestijn: 
 
Afwas kopjes/schoteltjes.  Jurgen moest hier inspringen.  Normaal is dit de taak van mensen die aan 
het aperitief staan.  Maar door afwezigheid 2 leerkrachten liep dit misschien niet zo vlot. 
 
Plastiekglazen waar kinderaperitief ingeschonken werd: voetjes niet zo stevig.  Misschien iets 
sterkere aankopen? 
 
- Renotrap wil de bestekhoesjes sponsoren naar volgend jaar toe.  Bedankt, Wendy!!! 
 
- Aankoop refterstoelen: er zijn 100 stoelen aangekocht en geen 50.   
 
- Aanpassing Maximumcapaciteit: - Lagere school: 38 lln/leerjaar.   
(Bv: in 1A + 1B zitten samen maximum 38 lln - Vanaf het 3de leerjaar (teamteaching) wordt dit 
aantal per klas gezien). 
            - Kleuterklassen: max. 37 kleuters/kleutergroep. 
(Bv: in klas groen + geel (= 3de kleuterklas) zitten samen maximum 37 lln). 
 
Dit aantal kan altijd verhoogd worden. 
Voor sommige klassen is de maximumcapaciteit bijna of reeds bereikt. 
 
2. Evaluatie oudercafé 
 
De opkomst was goed.  De verse soep was een succes. 
 
Misschien volgende keer grotere beschuiten, individueel verpakt? 
 



Leffe verkocht niet goed.  Zal niet meer aangeboden worden tijdens ouderterras in juni.   
 
Misschien iets meer helpende handen met ouderterras? 
 
Verlofdag nadien was positief. 
 
Ideetje: Ouderterras in juni: Sangria?  Gin Tonic?  Of beiden? 
Jurgen neemt dit mee.   
 
Zijn er glazen te verkrijgen bij Stravbier?  Jurgen vraagt dit na. 
 
3. Activiteitenkalender 
 
Zie website. 
 
4. Wintermarkt 
 
Els U zal de Kerstkaartjes verdelen aan standje. 
 
5. Interface kerstkaartjes 
 

+ - 
Gebruiksvriendelijk. Uitnodiging om te bestellen, is bij sommige 

mensen bij ‘ongewenste’ mail beland. 
Je kon kaartje op voorhand bekijken. Bij bevestiging bestelling kreeg je soms 

meerder mails. 
Elektronisch betalen. Verschillende e-mailadressen ingeven. 

 
 
6. Teambuilding 
 
Lindsay stuurde reeds enkele ideetjes door: 
 
- Escape Rooms 
- Teambuilding met dieren  
- Kookworkshops 
- Virtual Reality Spelen 
- Survival opdrachten 
- Rondleidingen in een stad 
- Initiatie van verschillende sporten 
- … 
 
De meeste leden zien de ‘Escape Room’ zitten.  Lindsay werkt dit verder uit en houdt ons op de 
hoogte. 
 
7. Varia : Restaurantdag 1ste leerjaar - Schoolfoto - Dag van onderhoudspersoneel - 
Opstartvergadering kinderfuif,… 
 
- 1ste leerjaar organiseert op 15/12 ‘restaurantdag’ voor Music For Life.  Dit is wel kleinschalig: 
enkel voor ouders/grootouders van leerlingen 1ste leerjaar. 
 
- Schoolfoto.  Opmerkingen:  - Achtergrond niet mooi.   



             - Kinderen stonden niet in het midden. 
             - Er waren wel veel voorbeeldfoto’s.  
Er zijn beduidend minder foto’s besteld dit jaar. 
 
- Dag van onderhoudspersoneel: Meester Pascal gaat eten met de onderhoudsdames + Erwin op het 
einde van het schooljaar.  
 
Suggestie: Op Dag van de Leerkracht ook iets voorzien voor hun? 
 
- Opstartvergadering kinderfuif: Leden van de werkgroep komen samen op 8/12/2017 om 19u30 bij 
Els U thuis.   
 
8. Volgende vergadering 
 
Dinsdag 30 januari 2018 om 20u op school. 
 
Jurgen is jarig en trakteert! 


