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VERSLAG OUDERRAAD 
 DINSDAG 19 APRIL 2022 

AANWEZIGEN 

Dimitri, Kim, Ann, Stefanie, Michaël, meester Dirk, Sarah, Dirk V., Matthias, Juf Carine en Juf Romina  

AGENDA  

 Bloemenverkoop 
 Schoolfeest 26/06/2022 
 Sponsoring 
 Financiën 
 Afscheid 6e leerjaar 
 Varia 
 Reminder 

BLOEMENVERKOOP 

- Bestelling wordt afgesloten op 26 april 
- Verdeling 6 mei van 16u tot 19u. Sarah, Michaël en Matthias zijn vrij om te helpen.  
- Een reminder zal op 20/04 verstuurd worden 

SCHOOLFEEST 26/06/2022 

- Vergadering met leerkrachten was op 19/04/2022. Dimitri nam hieraan deel en heeft een verslag. 
- De leerkrachten hebben een parcours van +- 6km vastgelegd met hierop een aantal stopplaatsen waar 

een activiteit wordt georganiseerd. Bij deze organisatie wordt geen hulp van de Ouderraad verwacht.   
- Wat wordt er wel verwacht?  

Eet- en drankgelegenheid voorzien (= in ’t Sportvlot) 
Zoeken naar prijzen (via sponsors) => Prijs voor fotowedstrijd   

- Eet- en drankgelegenheid in ’t Sportvlot (met gerechten uit verschillende Europese landen als thema). 
 
Voor de drank contacteren we drankenhandel Walraevens. Hij kan ook koelkasten, glazen,… voorzien. 
Tenten(Jeugdbeweging), tafels en stoelen (drankenhandel) zijn aangevraagd door Meester Maarten en 
Dimitri. 

- Matthias informeert voor ’t Sporvlot (beschikbaarheid, capaciteit, koelkasten, vaatwasser, glazen en 
borden, percolator, …) 

- Bij de ouders zullen we informeren naar helpende handen 
- De school heeft een drankenvergunning aangevraagd 
- Wandeling, georganiseerd door de school, zal met vooraf inschrijving zijn. Ze willen graag de website 

van de Ouderwerking gebruiken hiervoor. Via deze weg zullen de mensen ook een ontbijt kunnen 
bestellen. 

- Aanwezigheid van het Rode Kruis op het parcours zal worden aangevraagd (Dimitri) 
- Aanspreekpunt bij de school is Juf Anita. Dit verslag wordt aan haar bezorgd. 
- Dirk past de website aan om enkel de sponsors weer te geven die sponsoren voor het schoolfeest 
- Dinsdag 3 mei is er een nieuwe vergadering met de organisatoren van de school 
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SPONSORING 

- De sponsorformule werd door Kim en Ann herwerkt. Bedankt voor de update ! 
- Wij zullen een aantal sponsors aanspreken. Gelieve aan te vullen in de shared Excel. 

 

FINANCIËN 

- Kim bespreekt de financiële balans en toekomst van de Ouderwerking 
- De kosten lopen hoog op en de inkomsten zijn lager dan de vorige jaren.  
- Beter kenbaar maken waaraan het budget van de Ouderwerking wordt besteed is noodzakelijk 
- Aanvraag voor busreizen 1e, 2e en 3e graad: Ouderraad is akkoord om dit te vergoeden. Kim is op de 

hoogte van de correcte prijzen voor 2e en 3e graad. Juf Carine zal ook nog een offerte voor de busreis 
van de 1e graad aan Kim bezorgen. 
 

BARBECUE 6E LEERJAAR 

- We bekijken om op 30 juni een barbecue voor het 6e leerjaar en hun familie te organiseren. 
- Prijzen voor eten, drank en zaal werden door Matthias aangevraagd. Matthias zal nog verder 

informeren voor een kindermenu 
- Een voorinschrijving is vereist. De leerlingen van het 6e leerjaar zullen gratis kunnen eten en drinken 

(betaald door de Ouderraad). Voor de ouders en broers/zussen vragen we een vergoeding. 
- Meester Dirk zal informeren welke leerkrachten bereid zijn om te helpen. 
- In de school is 1 barbecue aanwezig die we kunnen gebruiken indien nodig 

VARIA 

- Rondvraag computers voor computerklas: Er zijn al een aantal ouders die een schenking hebben 
gedaan van laptops en schermen. De Ouderraad zal kosteloos deze laptops een update bezorgen. 

REMINDER 

- De volgende vergadering is op dinsdag 10 mei 2022 


