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VERSLAG OUDERRAAD 
 DINSDAG 14 JUNI 2022 

AANWEZIGEN 

Dimitri, Kim, Dirk, Ann, Stefanie, Sarah, Matthias, meester Dirk, meester Maarten, Juf Ellen en Juf Lore 

AGENDA  

 Schoolfeest 
 Barbecue 
 Varia 

SCHOOLFEEST 

- Juf Peggy overloopt het verslag van de organisatie van het schoolfeest: 
o De wandeltocht ook voor gezinnen met kleine kinderen toegankelijk zijn. Het parcours is 

buggyproof. 
Fotozoektocht ok 

o Administratie:  
Flyers en boekjes zijn digitaal voorbereid. Printen in inbinden gebeurt volgende week door Juf 
Ria. 

o Ouderraad Zomercafé: 
’s ochtends ontbijt met tenten buiten voor extra reservaties. Eetzaal als alternatief bij slecht 
weer. 
Dirk zal nog extra plaatsen toevoegen op de website, tot een max van ongeveer 100 
personen. 
Afsluiten bestellingen op dinsdag 21 juni, bestelling 22 juni (Ann) 
Borden en bestek zijn voorzien in t’Sportvlot.  
 
Voor de periode vanaf 12u zijn er reeds gepland hamburgers + Ijsjes(voor kinderen). Op vraag 
van school: graag extra aanbod + ev. vegetarisch? 
 Pastabekers met 3 sauzen (Kim informeert voor aankoop) 
 Mattetaarten(via contact Ann?) 
 
Bestelling vanaf 22 juni 
 
Helpende handen + organisatie: Alvast bedankt aan de leerkrachten om in te gaan op de 
vraag van de Ouderraad naar helpende handen bij het ontbijt/Zomercafé.   
De verschillende taken zijn verdeeld over 4 shiften. Schema voorzien door de directie.  
 

o Ann vraagt een elektriciteitskast aan 
o Drank is besteld via drankenleverancier 

To do Matthias: 
Cava bestellen + uur levering + aanvraag parasols en tafels + glazen 
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Kim heeft drankkaarten van €5 en €10 voorzien 
o Betaalterminal is door Dirk V. voorzien 
o To do: Prijslijst inclusief Nobilem dranken + eten (Matthias) 
o Decoratie ’t Sportvlot en omgeving is besproken door de werkgroep van de school. 
o Speeldorp: Springkastelen + andere activiteiten 

1 springkasteel van de gemeente(Aardbei) + 1 springkasteel (via Kim) zijn vastgelegd. 
o Zaterdag 25 juni spreken we met de Ouderraad af voor klaarzetten t’Sportvlot (binnen) + 

afhaling bestellingen 

 

BARBECUE 6DES 

o De traiteur voor de barbecue + drankenleverancier is vastgelegd. Na afronden van de 
reservaties kunnen de juiste aantallen worden doorgegeven.  
Zaal ‘Ons Huis’ is gereserveerd. 

o Helpende handen + organisatie 
10 leerkrachten hebben zich reeds aangeboden om te helpen. Meester Dirk voorziet ook nog 
2 personen extra + de dochter van Juf Peggy. 
Vanuit de Ouderraad zullen Dirk V., Dimitri, Kim en Matthias(voorbereiding) helpen. 
 
De Ouderraad proberen te zorgen voor nog een paar extra helpende handen. 
 
Voor de organisatie werd reeds een planning opgesteld. Op vraag van Meester Maarten zal 
deze nog meer gedetailleerd worden (wie doet wat ?) 
 
De leerlingen van het 6e leerjaar zullen vanaf 9u de zaal klaarzetten. 

o Dranken zullen via een drankenkaart (te kopen ter plaatse aan de kassa) aangekocht kunnen 
worden. Kim voorziet extra kaarten. 

o To do: 
Cava + hapje voor receptie bestellen 
Drankenleverancier vragen om drank op zaterdag al naar de zaal te brengen 
Drankenlijst opmaken + bestelling dranken 
Onderleggers? 

VARIA 

- Michael zorgt voor afscheids t-shirt 6de leerjaar. 
- Bespreken klasgelden: Juf Gaetan vraagt €60 voor schilderen kast inloopklas. 
- Juf Peggy vraagt van Ouderraad tussenkomst voor bezoek ijskar op de laatste schooldag 
- Vraag van de Ouderraad aan de directie om begin volgend schooljaar een agenda/planning van de 

activiteiten. 
Juf Peggy:  

 Op Gimme staat reeds een planning.  
Indien mogelijk op basis hiervan een jaarplanning met geplande activiteiten aan de Ouderraad 
bezorgen. 

 Graag een prioriteitenlijst opstellen op vraag van de directie 


