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VERSLAG 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Geen opmerkingen; verslag goedgekeurd. 

 

2. Nieuws uit de werkgroepen 

 

2.1. Verkeer  

- Werkgroep komt bijeen binnen 2 weken 

 

2.2. Leespromotie 

- 31/1 gedichtendag: gedichtendag verspreid over school + ouders lezen gedichtje 

voor in de klas 

- Data om te helpen bij voorbereidingen boekenbeurs > lijst gaat rond 

woensdag 27/2 vanaf 13u: binnengebrachte boeken sorteren 

dinsdag 12/3 vanaf 19u: zaal klaarzetten met tafels 

woensdag 13/3 vanaf 8.30u: zaal versieren en boeken presenteren 

donderdag 14/3 voormiddag: klasbezoeken begeleiden 

donderdag 14/3 namiddag: klasbezoeken begeleiden 

vrijdag 15/3 vanaf 19u: opruimen! 

 

2.3. Speelplaats 

- Boordstenen aan nieuw speeltuig zijn geplaatst, netjes afgewerkt 

- Aan oude scoutslokalen: rekstokken geplaatst, moet nog afgewerkt worden ifv 

dikkere schorslaag 

 

 



2.4. Quiz 

- Quiz op 2 februari, thema ‘Te bad of niet te bad’ 

- PPT is af, voldoende helpers 

- 23 ploegen ingeschreven, nog 1 plaats over 

  

2.5. Kerstdrink 

- Leuke afsluiter voor de vakantie, fijne sfeer 

- 350 euro opbrengst 

- Binnen: minder ruimte, maar sneller opgeruimd 

- Kinderen kunnen makkelijk weg, aandachtspunt voor volgende keer (nadars, lint) 

- Afwas van bekers door ouders na viering en voor start kerstdrink = > tijdswinst  

- Lijst met klassen die chocomelk komen halen achter de toog leggen 

- Combinatie met koekenbak = positief (400 euro) 

- Prijzen herbekijken, liggen aan de lage kant 

- Te donker in de zaal 

 

2.6. Kriebelteam 

- Vooral nacontrole bij kinderen die luisjes hadden 

- In principe na de vakantie volledige klassen terug controleren 

- Strikte opvolging werpt vruchten af: minder luizen, meer bewustwording 

 

2.7. Tweedehandsbeurs 

- 31 maart 

- voorlopig 10 tafels gereserveerd 

- inschrijven voor 14/2: nog eens een reminder sturen! 

- Tinneke checkt bij Veerle of tafels bij stad Antwerpen besteld zijn 

 

2.8. Schoolfeest 

- 25 mei 

- concept blijft: BBQ + feest 

- opstelling blijft zelfde  

- vervanger vinden om afwasplek te installeren  

- graag allen meehelpen: hoe meer helpers, hoe lichter het werk! 

- ook graag zoveel mogelijk ouders aanspreken om te helpen 

- ook kinderen van 5 en 6 de lj vragen om mee te helpen? 

- Koelwagen brengen op maa/halen op vrij: auto met haak , zwaar genoeg (2000 kilo 

trekken), BE rijbewijs > nog iemand zoeken (vriendin Nathalie? Schoonvader Kris?...) 

-  

3. Nieuwjaarsactiviteit 

- Weinig animo, moeilijk om tot geschikte datum te komen 

- Kegelbaan is volzet tot eind maart 

- Voorlopig opgeschort 

 

 

 



4. Varia 

 

- Problemen met versturen van digitale brieven blijven aanhouden 

Vanuit ouderraad ook alert zijn op het vermelden van activiteiten op de  

website 

Brieven waar inschrijvingsstrookjes aanhangen, worden nog op papier 

meegegeven    

Is er een probleem met de verzendlijsten? 

- Ontevredenheid over uiteenlopende communicatiekanalen van de school en manier 

waarop ze gebruikt worden: website, Facebook, brieven, agenda, klasbord… > kan 

daar meer eenduidigheid in komen? Wat is centrale plek? Website? 

 

  


