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Verslag 
 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Geen opmerkingen. 
 
2. Evaluatie kinderfuif 
 
Er is nog geen factuur van Stravbier.  De eindopbrengst kan dus nog niet meegedeeld worden. 
 
Alles is goed verlopen. 
 
Tip voor volgend jaar: meer partytafels beneden? 
 
Snackkraam was ook succes.  Uitbater was tevreden over verkoop en hij had reeds een aantal 
andere boekingen gekregen. 
 
Leerkrachten hebben ook veel knutselwerkjes voorzien.  Waarvoor dank! 
 
Er zal wel rekening gehouden moeten worden met stijgend leerlingenaantal = grotere opkomst? 
 
Ophalen sponsorgeld: met 2 ipv alleen. 
 
Thema volgend jaar: beestenboel? 
 
 
 



3. Evaluatie 1ste communie 
 
- De OR schonk iedere Communicant/lentefeestkindje een gepersonaliseerde turnzak.   
 
De totale prijs = 197,95 euro.  Dit is hoger dan vorig jaar omdat er meer kinderen in het 1ste leerjaar 
zitten.  De prijs van het zakje = idem vorig jaar. 
 
De reacties waren positief. 
 
- Grootouders/ouders vinden het jammer dat er geen receptie achteraf meer was.   
 
In Haaltert neemt parochie dit in Jeugdheem voor zijn rekening.  In Kerksken deed Fema 
organisatie maar school en Kerkfabriek droegen het financiële.  Gezien het stijgend aantal 
Communicanten komt er steeds meer volk.  Vandaar dat er dit jaar afgezien werd van deze formule. 
 
Enkele ouders namen initiatief om dit in Korlick te doen dit jaar.  Zaaltje was wel niet open. 
 
Een groepje ouders zijn bereid om organisatie ook in de toekomst op hun te nemen.   
 
Suggestie: Kleine bijdrage vragen aan de aanwezige ouders? 
 
Kan de OR helpen bij organisatie?  Werkgroep opstarten en hier over nadenken?  We nemen het 
mee naar het volgend OR jaar. 
 
4. Evaluatie Teambuilding 
 
Was leuk.  Zowel activiteit als etentje. 
 
Communicatie kan beter.  In de toekomst via mail communiceren ipv enkel via Facebook! 
 
5. Schoolfeest 
 
Zaterdag 9 juni gaat het tradionele schoolfeest door.  Thema: Groeten uit de jaren ’80. 
 
Start kleuters: 11u - lagere school: 13u45. 
 
Podium + tafels/stoelen worden opnieuw opgesteld in Wolvenstraat. 
 
Graag zoveel mogelijk aanwezigen OR vanaf 10u30!   
 
Meester Pascal stuurt werklijst door.  Iedereen vult deze aan. 
 
Tombola in nieuw kleedje: Mensen kunnen kaartje kopen waarop ze hun naam noteren.  Dit wordt 
aan ballon gehangen (Lindsay schenkt deze - waarvoor dank!) en laten deze ballon mét kaartje in de 
lucht vliegen.   
Prijs vasthangen aan ballon die terugkomt.  Robin vraagt na bij Colruyt of ze prijzen willen 
schenken.  Dit soort sponsoring doet Colruyt nl wel. 
 
Jürgen voert technische assistentie uit samen met Erwin. 
 
EHBO post bemannen door OR (Els/Ellen). 
 



Leerkrachten in klas vervangen wanneer ze gezamenlijke act doen. 
 
Opkuis is voorzien rond 17u30-18u.  Kan iedereen blijven? 
 
Openklasuurtje zal ook georganiseerd worden. 
 
Er zal wat randanimatie zijn met wat speelgoed/springkasteel. 
 
Nieuw: Er wordt ook Cava verkocht. 
 
 
6. Voetjes 
 
Els VL en Els U gaan op 1 of 15 juni de voetafdrukjes van peuters nemen. 
 
 
7. Afscheid 6de leerjaar 
 
Els M kan dit organisatorisch moeilijk regelen met haar werk dit jaar. 
 
Briefje meegeven aan OR + schoolteam.  Wie kan iets voor apertief/dessert maken?  Els M zal dit 
opvolgen en coordineren. 
 
Leerkrachten/leden OR die iets maken, mogen hun onkosten op het secretariaat afgeven.  Dit kan 
dan uit de ‘vrije bijdrage’ van ouders/grootouders (zoals de vorige jaren ook vrijblijvend gevraagd 
werd) gerecupereerd worden.  De eventuele ‘overschot’ wordt dan verdeeld onder school en OR. 
 
De leerlingen hoeven dan ook niet mee te koken. 
 
Els M zorgt wel voor de drank. 
 
Jurgen gaat werklijst doorsturen.  Wie kan, geeft zich dan op. 
 
8. Activiteitenkalender 
 
Zie website. 
 
9. Ouderterras 
 
Dinsdag 26/06/2018 na het OC is er oudercafé/ouderterras (bij goed weer). 
 
Zelfde concept als vorig jaar. 
 
Opnieuw GIN bar.  GIN (6 à 7 flessen) /glazen (30 is genoeg) van bij De Moor.  Sara zorgt 
hiervoor. 
 
Els M zorgt voor ijsblokjes. 
 
Opnieuw bordje gemengd (kaas/salami) aanbieden.  We behouden de democratische prijs van 
3,00/bordje! 
 
 



 
 
10. Speelplaatswerking 
 
De testfase is deze week ingezet. 
 
Bevindingen:  
(Meester Pascal sprak verschillende lln lagere school hierover aan) 
 
- Leerlingen vinden het aangenaam om te eten in de klas.   
 
- Rustiger in refter: enkel soep/warme maaltijden en kleuters. 
 
- 6de leerjaar bemiddelen bij ‘ruzies’. 
 
- Meer ‘bewegingsvrijheid/ruimte’ doordat speelplaats lagere school (zone achter garage) + kleuters 
(graszone/ruimte met kiezeltjes tot aan hek Wolvenstraat).uitgebreider is. 
 
- Afwisselend in zandbak: 1ste-2de-3de leerjaar. 
 
- 1ste persoon staat op ‘vast’ toezicht: toiletten + hek Beekstraat.  2de persoon loopt meer rond 
(flexibeler opgesteld). 
 
- Leerkrachten zullen niet onmiddellijk ingrijpen…kinderen moeten leren om zelf om te gaan met 
bepaalde ‘crisissituaties’.  Ze moeten wel weten waar de leerkracht staat in geval ze iemand nodig 
hebben. 
 
- 1ste leerjaar loopt ’s middags niet meer bij kleuters op de speelplaats.  Dit is veel rustiger en 
aangenamer voor de kleintjes. 
 
Na de testweek zal dit grondig geëvalueerd worden en zal er beslist worden om dit van start te laten 
gaan op 1/09/2018. 
 
11. Aanstellen nieuwe voorzitter 
 
Kim Viville volgt Els Uytendaele op als voorzitster. 
 
12. Varia 
 
- Inschrijvingen: geboortejaar 2016 = volzet.  Er is al wachtlijst. 
 
Geboortejaar 2017: ten vroegste starten op  1/01/2019.  Er is wel voorrangsregel broers/zussen + 
kinderen personeel. 
 
Wanneer iemand hier rond vragen zou krijgen, best doorverwijzen naar meester Pascal. 
 
- Uitzonderingsmaatregel gevraagd om 4de pedagogische studiedag te organiseren. 
 
2 gemeenschappelijk met 5 scholen - 2 voor eigen school.  Dit staat reeds op kalender voor 
schoojaar 2018-2019. 
 
- Aankoop reftertafels is uitgesteld.  Dit wordt later opnieuw bekeken. 



 
 
13. Datum opstartvergadering 
 
De opstartvergadering gaat door op maandag 10/09/2018 om 20u op school. 
 
 


