
 
   

 

 

 
 
Verslag ouderraad van dinsdag 18 juni 2019 
 
Aanwezig: Gaby Timmers, Cassie Collings, Leonce Lardinois, Ronald Frijns, Marijke 
Maes, Liesbeth Verlinden, Laura Lemmens, René Reggers 
 
Verontschuldigd: Axelle Fléron, Nathalie Heggen 
 
 
1.Nieuw lid voor de ouderraad : mevr. Ilse Henquet, mama van Lamya (5B), Yassien 
(3B) en Ayoub ( 2KOVO) 
 
2.Ontslag van mevr. Axelle Fléron. 
Wij danken haar voor haar inzet de afgelopen schooljaren. 
 
3.Schoolfeest: evaluatie 
 
a. Spelletjes: te duur. € 1,70 per spel is te veel. Leerkrachten vonden dit ook. Er zal 
dus moeten gezocht worden naar een alternatief. 
Uiteraard werd het geheel te duur voor meerdere mensen. 
b. Volgend schooljaar kijken voor een kleine pinautomaat. Is toch best vraag achter. 
c. Qua bestellingen e.d. waren er geen problemen. Freddy heeft dat alles netjes 
geregeld. Opvallend is dat meerdere materialen gratis te verkrijgen zijn via brasserie 
Zeevaert. Vroeger moest daarvoor betalen. Is toch een aardige besparing van 
onkosten. 
d. Grotere bestellingen eventueel laten leveren. Navraag doen bij Sligro. Snoep kan 
best besteld worden via Laura. 
e. De organisatie van de helpers zat zeer goed in elkaar. Grote tevredenheid 
hierover. Ook beurtrol bij de snoepverkoop. Of helemaal andere mensen die dat wel 
voor de hele namiddag zien zitten. Cassie noteert het verbruik van de 
voedingswaren. Zodat er zicht is op de bestelling voor volgend jaar. 
f. Frieten langer laten bakken. De frituurolie mag heter. Onverwacht hebben helpers 
door omstandigheden afgehaakt waardoor de organisatie iets in het honderd liep. 
Maar dat werd snel opgelost. Ook hier is een beurtrolsysteem wenselijk. 
g. Ouders Maes extra in de bloemetjes zetten voor de jarenlange vrijwillige inzet. 
h. Opbrengst van het schoolfeest in combinatie met de tombola is zeer bevredigend. 
i. Tombola: prijs van de kaarten opslaan naar € 1,50. Hierdoor wordt er rekening 
gehouden met de kosten voor de ouders/kinderen bij de spelletjes. 
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Vraag aan de personeelsleden om eventueel ook voor enkele tombolaprijsjes te 
zorgen. 
j. Rokersruimte creëren aan de hoofdingang. Op de speelplaats, in uitbreiding op de 
hele campus, geldt een totaal rookverbod. Dit is in 2020 van toepassing. 
 
4.Overlopen van de financiële toestand van de OR. 
Er zijn verschillende activiteiten die een aardig bedrag opbrachten (wafels bakken, 
tombola, schoolfeest, ……). De onkosten liggen in de lijn van de vorige schooljaren. 
Dat maakt dat we dit schooljaar kunnen afsluiten met een positieve balans. 
 
5.Het dossier om de speelweide te vergroenen is goedgekeurd. Dat betekent dat we 
over 2 jaren kunnen rekenen op een subsidie van € 24 000. De werkgroep (met 
verschillende externe actoren) is volop bezig om de werken te concretiseren. 
 
6.De werken betreffende Stekelbees en de afvoerbuizen verlopen volgens planning. 
De toekomst zal uitwijzen of de termijnen zullen en kunnen gerespecteerd worden. 
Informeren naar de stand van zaken van het grote speeltoestel.  
 
7.Kleuren op de speelplaats lijken serieus te verbleken. Hier wordt best eens achter 
geïnformeerd. Laura neemt contact met Rik. 
 
8.Concreet uitwerken van de “klimmuur”. De juffen gaan hier werk van maken. 
 
9.Update EHBO. Voorlopig is daar nog geen actie rond ondernomen. Maar dit item 
zal zeker komend schooljaar opnieuw opgenomen worden. 
Ondertussen is iedereen vrij om hieromtrent informatie te verzamelen. 
 
10.Volgende vergadering 
Dd 29.08.2019: Delegatie OR geeft toelichting van hun werking op de pv. 
Dd 26.09.2019: o.a. grootouderdag 
Di 26.11.2019: o.a. kerstmarkt 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


