
Verslag OR – 30/01/2018 
 
Aanwezig: Els U – Els VL – Els M – Elke – Kim - Lynn - Jurgen - Lindsay - Steffi - Robin - Ellen 
 
Verontschuldigd:  Meester Pascal - Sara - Wendy  
 
Verslag: Elke 
 
Agendapunten: 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
2. Budgettering 
3. Kinderfuif 
4. Geschenk 1ste Communie 
5. Activiteitenkalender 
6. Schoolraad 
7. Evaluatie wintermarkt 
8. Teambuilding 
9. Varia 
 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Geen opmerkingen. 
 
2. Budgettering 
 
Els VL en Kim (pennemeesters) stellen budget voor 2018 voor. 
 
2017 was financieel een ‘goed’ jaar.  We kunnen dit misschien in 2018 niet evenaren.  We bekijken 
het en wachten voorlopig af om iets extra te organiseren. 
 
We zullen waarschijnlijk wel 2 Oudercafé’s inrichten (zowel met OC kleuter en lager) +  
1 Ouderterras. 
 
Indien nodig, zullen we wel actie ondernemen in 2019. 
 
Ideetjes: 
 
- Bloembollenactie?   
- Spaghettiavond? 
- Kaas & Wijnavond? 
 
3. Kinderfuif 
 
- Sponsoring is nog niet afgerond. 
 
- Thema: ‘Superhelden’. 
 
- Vraagje voor Meester Pascal: kunnen de flyers in kleur? 
Antwoord Meester Pascal: De flyers kunnen in kleur worden afgedrukt. Kan er echter wel rekening mee worden 
gehouden dat er geen onnodige kleuren worden gebruikt zoals bvb. volle achtergronden en dergelijke… 
 
- Kim maakt ‘evenementenpagina’ aan op FB.  Aandacht voor sponsors! 
 
- Opnieuw DJ Dimi.  Geluidsinstallatie gemeente is niet voldoende voor fuif. 
 



- Nadarhekken om DJ af te schermen. 
 
- Jelisnack is niet bereikbaar.  We zijn op zoek naar alternatief. 
 
- Drankenlijst:  - Oasis ipv Twist & Drink.   
  - Prijslijst: idem Oudercafé/terras. 
                        - Gin bij StravBier.   
  Is wel duurder - Daarom: 7,00 euro/glas ipv 6,00 zoals vorig jaar. 
 
- Sponsors raken niet meer op 1 affiche.  Er moeten dus aanpassingen gebeuren. 
 
4. Geschenk 1ste Communie 
 
Opnieuw gepersonaliseerde turnzak.  Blauw voor de jongens - Rood voor de meisjes. 
 
De prijs bedraagt net zoals vorig jaar 5,35/stuk.  Levering is gratis. 
 
Elke vraagt klaslijsten op secretariaat en zal de bestelling tijdig plaatsen. 
 
De zakjes worden dan uitgedeeld op woensdag 9 mei 2018 = Dag voor Communie. 
 
5. Activiteitenkalender 
 
Zie website. 
 
6. Schoolraad 
 
Volgende vergadering: 19/02/2018. 
 
Jurgen vervangt Els M. 
 
7. Evaluatie wintermarkt 
 
- Gezellige sfeer. 
 
- Toffe spelletjes voor de kindjes. 
 
- Ook mensen van buiten de school. 
 
- Leuke wandeling. 
 
- Koor in de kerk: Super! 
 
- Weersomstandigheden zaten mee  
 
- Vuurkorven: Gezellig. 
 
Opmerkingen: 
 
- Geen zitplaatsen.  Sommige mensen hadden behoefte om eventjes te zitten na een tijdje.  Maar 
is de sfeer dan niet weg (van samen rond vuurkorven staan)? 
 
- Geen frisdranken. 
Dit noteer ik onder voorbehoud.  Bij het nalezen van het verslag, meen ik mij te herinneren dat er 
toch ook Cola te verkrijgen was - of vergis ik me?  Misschien kan Meester Pascal eventjes 
verduidelijken?  Dank! Antwoord Meester Pascal: Er werd tijdens de wintermarkt geen cola geserveerd. 
 



- Wandeling duurde misschien iets te lang voor de allerkleinsten. 
 
8. Teambuilding 
 
Escape Room: opsplitsen in kleine groepjes voor 1u - nadien samen gaan eten. 
(Mogelijk in Dendermonde). 
 
Prijs: 20,00 euro/Escape Room + 30,00 euro eten (menu - indien we kiezen voor restaurant dat de 
Escape Room voorstelt).  Lindsay kijkt eerst wel nog eens rond voor ander restaurant. 
 
Voorstel Data: 14/04 - 28/04  
 
Lindsay houdt ons op de hoogte. 
 
9. Varia 
 
- Afscheid 6de jaars:   
 
Vraagjes voor Meester Pascal (kunnen misschien volgende vergadering even behandeld worden): 
 
- Kan dit nog doorgaan in turnzaal (gezien aantal)? 
- Is er opnieuw show/afscheidsmoment? 
- Wat wordt verlangd van de OR - want gezien aantal lln, dient nieuwe formule zich op.  Dan 
moeten we hier tijdig over nadenken en beslissingen nemen. 
- Wat met budget?   

Antwoord Meester Pascal: Het is vast en zeker de bedoeling een afscheidsmoment te voorzien! De formule van zowel 
show (vorig schooljaar reeds een alternatief) , het aanbieden van apero + dessert en de mogelijke toeschouwers dienen 
we inderdaad even onder de loep te nemen! Misschien kunnen we hier volgende vergadering even verder over 
nadenken… 

- Bedankt Jurgen voor de traktatie! 
 
10. Volgende vergadering 
 
Maandag 12 maart 2018 om 20u, op school. 


