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VERSLAG DINSDAG 12 JANUARI 2021 
AANWEZIGEN 

Dimitri, Helwig, Evy, Ann, Stefanie, Michaël, Dirk, Matthias, Juf Tinneke en meester Dirk 

AGENDA  

• Eetfestijn 
• Sponsoring 
• Decretale ouderraad 
• Verkeersveiligheid 
• Website 
• Varia 

EETFESTIJN 

- Bespreking flyer en laatste punten website. Er zal ook een aperitief op de flyer vermeld worden. Voor 
de rest geen aanpassingen meer nodig. 

- Voor de verdeling van de maaltijden kunnen we de resterende zakken van de kerstverkoop gebruiken.  
- Sponsors komen op achterkant van de flyer 
- Ook bij afhaling van de maaltijden wordt er een flyer uitgedeeld met sponsors op. Hier kunnen nog 

extra sponsors op worden vermeld. 
- Ann zorgt voor aperitief appelsap en fruitsap, niet van huismerk. Website wordt nog aangepast. 
- Voorstel om flyers te posten in de brievenbussen Pamel.  
- Verdeling van de maaltijden kan op de speelplaats. Hiervoor is goedkeuring van de directie. We 

werken met een sas-systeem, dit werd al aangevraagd en goedgekeurd door het gemeentebestuur. 
- Extra vergadering 1 week voor eetfestijn. 

SPONSORING 

- Als je sponsors gaat bezoeken, vermeld dit op voorhand in Excel Sponsoring. 
- De bijkomende sponsors zullen vermeld worden op de flyer die uitgedeeld wordt bij afhaling van de 

maaltijden. 
- Flyer wordt binnenkort gedrukt zodat we deze eerstdaags kunnen uitdelen. 

DECRETALE OUDERRAAD 

- In december was er een vergadering met KOOGO. 
- Eerst stap die moet genomen worden: 

Directie + gemeente stuurt communicatie naar ouders van de school met de vraag of ze lid willen 
worden van de ouderraad. Dit gebeurt zo snel mogelijk.  
1 april 2021 moet de scholenraad zijn samengesteld 

- 1 van de leden van de ouderraad wordt lid van de scholenraad 
- Er zal geen beperking zijn op het aantal leden in de ouderraad 

VERKEEERSVEILIGHEID 

- Door een miscommunicatie kon de ouderraad de vergadering met de gemeente niet bijwonen. Een 
nieuwe meeting met de schepen wordt gepland. 
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WEBSITE 

- Website staat op punt qua eetfestijn en pagina met sponsors. Mooi werk Dirk ! 

VARIA 

- Leesboeken voor iedere klas werden aangekocht door ouderraad 
- Wanneer doen we een evaluatie van activiteiten die voorbij zijn? Daar wordt aan gedacht bij volgende 

vergaderingen. 
- Gaan we dit jaar een bloemenverkoop doen? Nog te bekijken. 
- Zal er dit jaar een schoolfeest zijn? Zo niet, bieden we een alternatief aan? Bijvoorbeeld een 

zoektocht. Juf Tinneke informeert bij de leerkrachten. 

REMINDER 

- Volgende vergadering is gepland op dinsdag 2 februari 2021 

 

 


