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VERSLAG 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Geen opmerkingen; verslag goedgekeurd. 

 

 

2. Nieuws uit de werkgroepen 

Verkeer  

- fietsexamen voor 6de leerjaar vindt zeker plaats, datum wordt nog bepaald > helpers gezocht 

- er wordt onderzocht of er paaltjes geplaatst kunnen worden tussen voetpad en fietspad.  

Situatie is gevaarlijk. 

- de meeste bakfietsen parkeren in Van Praetlei > zou interessant zijn om daar vaste plekken 

voor fietsen te voorzien, werd al besproken  

- kan poortje naast oranje deur ook gebruikt worden door ouders? (=minder passage op 

voetpad) > proefperiode? 2de in/uitgang?  

 

Leespromotie 

- Boekenbeurs: goede verkoop, reclame werkte goed 

- Jammer dat kinderen van Horst geen boeken (kunnen) kopen. Begeleiders even over 

aanspreken? Zij zetten meestal erg in op participatie. 

- Verwarring rond wat er gebeurt met de boeken die niet verkocht worden? Cf Katleen> 

afspraken duidelijk communiceren 

- Volgende editie: 20 jaar (?) bestaan bib, thema ‘kunst’ > Mik in de bloemetjes zetten   

 



 

 

Speelplaats 

- Opbrengst wafelverkoop: extra speeltuig (klimnet) op schorsvlakte 

- Gulle schenker: apenbrug > naamplaatje bevestigen?  

- Verankering van klimdoppen in muur staat nog niet op punt, wordt verder opgevolgd 

- Speelhuisje: respect voor materiaal is probleem, er wordt niet goed opgeruimd 

 

Quiz 

- Winst: 1 350 euro (100 meer dan vorig jaar) 

 

Kriebelteam 

- Sommige kinderen werden op school behandeld, totaal niet effectief want thuis wordt 

situatie niet opgevolgd (kussens wassen …) 

- Idee: adres van kriebelmama aan huis die voor thuisopvolging zorgt  

- Els vraagt Ellen Raeymakers of zij rest van 4 B kan doen  

- Bij neten of luizen: briefje onder gesloten omslag voor getroffen kinderen; oranje briefjes 

voor klasgenoten. Groene briefjes enkel als de klas volledig luizen/netenvrij is! 

 

Tweedehandsbeurs 

- Voor eerste editie: niet echt veel kopers, wel veel standhouders   

- Vooral weinig passage in de gang 

- Gewoonte creëren rond vaste datum: datum herbekijken, want belastende periode voor het 

team (oktober?) 

- Opbrengst : ongeveer 450 euro 

- Aandachtspunt: adres evenement doorgeven ipv organisator 

- Schenkingen worden niet teruggegeven, is te complex (‘gegeven is gegeven’) 

- Duidelijk maken dat inkom gratis is 

- Evaluatie met werkgroep volgt 

 

Schoolfeest 

- Volgende bijeenkomst di 30 april 

- Folder wordt morgen gedrukt 

- Graag allen meehelpen! Naam vermelden op blad dat wordt meegegeven met kinderen  

 

 

 



3. Nieuws uit de school 

- ‘Meld je aan’ loopt: meeste klassen zitten al vol, veel broers en zussen 

- vastenmarkt: +/- 920  euro opbrengst voor project in Guatemala waar dochter juf Gitta 

werkt, positieve reacties    

  

 

4. Varia 

- BBQ om werkjaar af te sluiten: we zijn opnieuw welkom bij Els, op 8 15 of 22 juni > An maakt 

Doodle met einddatum 

- Oudste kleuters gaan zeer onregelmatig zwemmen. Veerle informeert bij de turnjuf  waarom 

dit zo is (te weinig vervoer?) 

- Bij zwemmen in oudere klasgroepen worden klassen opgesplitst in goede/minder goede 

zwemmers. Wordt als stigmatiserend ervaren. Is niet zo bedoeld: men wil zoveel mogelijk 

kinderen die eindterm doen halen.   

- Mogelijkheid tot sponsoring bij AVA. Interessantste piste is globale korting van 20 % 

bijvoorbeeld via kaart voor de school. Zo kunnen we per aankoop de afweging maken of AVA 

voordeliger is dan vb Colruyt, Action, …. Schenkingen kunnen natuurlijk ook. Wat we het 

meest afnemen zijn: warmtebekers en jeneverglaasjes voor kerstdrink, tafelpapier, 

dessertpotjes voor schoolfeest, servietten… Qua return is er niet zoveel meer mogelijk: 

drukwerk is de deur al uit.  Veerle bekijkt globaal sponsorbeleid op schoolraad.   


