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VERSLAG OUDERWERKING 
 DINSDAG 10 MEI 2022 

AANWEZIGEN 

Kim, Michaël, Dirk, Ann, Stefanie, meester Dirk en Matthias 

AGENDA  

 Bloemenverkoop 
 Schoolfeest 
 Barbecue 
 Varia 

BLOEMENVERKOOP 

- Geslaagde verkoop 
- Tekort van gele Millions Bells: We leveren een alternatief aan de kopers 

SCHOOLFEEST 

- Vorige week was er op school een vergadering over het schoolfeest met leerkrachten en directie. We 
overlopen dit verslag om na te gaan wat er nog van de Ouderraad verwacht wordt. Door het vroege 
uur van deze vergadering(kantooruren) kon er niemand van de Ouderraad zich vrijmaken om 
aanwezig te zijn. 

- Welk eten gaan we verkopen? Hamburgers + cheeseburgers (Ann voorziet het materiaal, ingrediënten 
en helpende handen (4 extra personen) 

- Springkasteel van de gemeente is gereserveerd (Dimitri) 
- Er zal een stand met glittertattoo ’s voorzien worden door leden en andere helpende handen 

(Annelies, Elisa, …) 
- We overlopen hoeveel mensen er voorzien moeten worden 

Kassa: 2 personen 
Bediening drank: 3 personen 
Afwas: 2 personen 
Hamburgerstand en ijsjes: 4 personen 
Afruimen: 1 
Opzichters: 2 
+ Brief naar leerkrachten via Juf Peggy voor hulp van 8 leerkrachten (Kim) 
 
Verschillende leden merken op dat het leuk zou zijn om niet de hele dag dezelfde activiteit te moeten 
doen + dat er eventueel een paar personen extra aanwezig mogen zijn zodat er een pauze kan worden 
genomen om zelf deel te nemen aan de wandeling. 
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BARBECUE 

- De leden van de Ouderraad zijn het eens dat we een barbecue voor het 6e leerjaar en hun familie, als 
afscheid, willen organiseren. Deze zal doorgaan op 30 juni 2022.  

- Er zijn enkel Dirk V. en Dimitri die op het feest aanwezig kunnen zijn. Meester Dirk heeft 10 
leerkrachten die bereid zijn te helpen op het afscheidsfeest namelijk: Peggy, Kathleen, Ria, Annemie, 
Yasmin, Marieke, Gerlinde, Maarten, Roel en Dirk. Alvast bedankt hiervoor ! 

- De Ouderraad zal zorgen voor de voorbereiding (bestelling eten en drinken, reservering zaal, 
kaartenverkoop, …) => Matthias 

-  Meester Dirk zal met de leerlingen van het 6e leerjaar de zaal klaarzetten (tafels, stoelen, barbecue, 
…) op 30 juni in de namiddag. 

- Er is een voorkeur voor de zaal ‘Ons Huis’ in Pamel. Matthias zal de eigenaar contacteren. 
 

VARIA 

- Naar volgend schooljaar (2022-2023) toe wil de Ouderraad graag een raming(offertes) van de kosten 
(voor bijvoorbeeld busreizen, …) aan het begin van het schooljaar ontvangen. Kan de directie dit met 
haar leerkrachten afspreken? 

- Startvergadering voor leerkrachten op dinsdag 30 augustus: Ouderraad wil graag daar ook aan 
deelnemen. 

- Ann maakt de opmerking dat je als leerling, van het 6e leerjaar, moeilijk kan inschrijven in een 
middelbaar onderwijs in de streek. Ze vraagt om dit te melden bij de Scholenraad. 
 

 


