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VERSLAG OUDERWERKING 
 DINSDAG 12 OKTOBER 2021 

AANWEZIGEN 

Dimitri, Michaël, Ann, Evy, meester Dirk, Matthias, Dirk V, Stefanie en Sarah 

AGENDA  

- Verwelkoming nieuwe leden 
- Verkiezing bestuur 
- Huishoudelijk reglement 
- Wafelverkoop 
- Sinterklaas 
- Sponsorlijst 
- Financieel verslag schooljaar 2020-2021 
- Tussentijds financieel verslag schooljaar 2021-2022 
- Vergadering 'veilig verkeer rond de school' 
- Groepsactiviteit 
- Varia 

VERWELKOMING NIEUWE LEDEN 

- Wij hebben sinds vandaag 1 nieuw lid. Welkom bij de ouderraad Sarah ! 

VERKIEZING BESTUUR 

- De volgende functies zullen worden uitgeoefend door: 

Voorzitter: Dimitri 

Ondervoorzitter: Michaël 

Secretaris: Matthias 

Penningmeester: Kim 

Communicatie: Evy 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

- Dimitri overloopt het reglement van de ouderwerking 
- Matthias maakt nog een ledenregister op 

WAFELVERKOOP 

- Communicatie op Gimme moet nog worden opgesteld (18 oktober uitsturen). Levering gebeurt 
midden november. 
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- Kim heeft reeds een aantal offertes opgevraagd. We zullen het aanbod van vorig jaar behouden 
(zonder combi vanille + chocolade), met als extra wafels van Jules Destrooper(3-pack).  

- Dirk bouwt de website voor de verkoop. Bezorg alle info aan Dirk 
- We geven ook nog een kort briefje mee in de agenda 

 

 

SINTERKLAAS 

- Een cadeau voor de kinderen moeten we nog aanschaffen. Stefanie vraagt offertes. 
- Broodjes en drank voor de leerkrachten moet ook worden voorzien. 

SPONSORLIJST 

- Sponsorlijst staat op de gedeelde Google Drive samen met alle nodig documenten om aan een 
sponsor aan te bieden. 

FINANCIEEL VERSLAG SCHOOLJAAR 2020-2021 

- Penningmeester Kim, overloopt het financieel verslag van vorig schooljaar.  

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG SCHOOLJAAR 2021-2022 

- Kim heeft ook een tussentijds verslag voor het huidige schooljaar opgemaakt. 

VERGADERING VEILIG VERKEER ROND DE SCHOOL 

- Er is geen vergadering geweest met het gemeentebestuur i.v.m. de verkeersveiligheid rond de school. 
Er is ondertussen een wandelpad naast de school aangelegd, maar voor een aantal punten wachten 
we nog op feedback. 

- We contacteren de gemeente voor een update 

GROEPSACTIVITEIT 

- Uitnodiging door Ann op 26 november voor een quiz in Sint-Angela Ternat 

VARIA 

- Werkgroep voor organisatie wandeling (Halloweentocht? , Paaswandeling,…) 
- Digitaal schoolbord voor de kleuters -> te bespreken met de directie 
- Agenda vergadering schoolraad:  
- Op donderdag 14 oktober zijn een aantal leden uitgenodigd op de school voor een gesprek met de 

inspecteur(s) die een doorlichting van de school zullen doen. Dimitri, Michaël, Stefanie en Ann zullen 
de ouders hier vertegenwoordigen. 


