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VERSLAG OUDERRAAD 
 DINSDAG 06 SEPTEMBER 2022 

AANWEZIGEN 

Michaël, Kim, Dirk V., Stefanie, Matthias, meester Dirk, Elisa, Juf Jasmine en Juf Veerle 

AGENDA  

- Infoavond 
- Wafelverkoop 
- Rommelmarkt 
- Spaghettiverkoop 
- Sinterklaas 
- Winter/kerstactie 
- Raming kosten leerkrachten 
- Varia 

INFOAVOND 

- Donderdag 8 september, vanaf 19u: Oudercafé 
- Dranken => Ann, Matthias haalt nog bier 
- Tafels zullen voorzien zijn door Juf Jasmine (traiteur) 
- Ander materiaal zoals bekers, glazen, zijn voorradig in stock Ouderraad 
- Dimitri en Dirk zullen starten met de bediening. 
- Flyers promotie Ouderraad=> Elisa. Worden in de klassen uitgedeeld door de leerkrachten. 

 

WAFELVERKOOP 

- Offertes zijn gevraagd. Op basis hiervan bepalen we ons aanbod en verkoopprijzen.  
- Stefanie maakt de brief voor op Gimme. 
- Verdeling gepland op 20 oktober. Verloop te bekijken op volgende vergadering. 
- Dirk V. zorgt voor de opzet van de website 

 

ROMMELMARKT 

- On hold, eventueel te organiseren April 2023. 
 

SPAGHETTIVERKOOP 

- De school wil ten voordele van de IT-klas een verkoop van Spaghetti organiseren. Ze vragen aan de 
verschillende Ouderraden van de Triangelvestigingen(Pamel, Strijtem en o.l.v. Lombeek) de hulp voor 
de organisatie. 

- Mail naar Juf Els voor meer info en om haar uit te nodigen op onze volgende vergadering => Matthias 
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SINTERKLAAS 

- Michaël contacteert de Sint om af te spreken wanneer hij kan langskomen. Afspraak zou reeds 
vastgelegd zijn op 5 december. Update door Michaël volgende vergadering. 

 

WINTER /KERSTACTIE 

- Voorstel Kerstwedstrijd: kinderen kunnen een prijs winnen door een knutselwerk/tekening te maken. 
- Voorstel van Juf Jasmine: wenskaarten met een tekening van je kind van kleuter en lager (Vb. 

tekenfund).  
To do: website Tekenfund doornemen/zoeken eventuele alternatieven. Te beslissen op onze volgende 
vergadering. 

RAMING KOSTEN LEERKRACHTEN 

- Juf Jasmine en Juf Veerle zullen bij Peggy informeren naar de raming van de kosten die gepland zijn in 
schooljaar 2022-2023. 

VARIA 

- Voorstel Moederdag= verkoop taart en pannenkoeken 
- Klasgelden: Ouderraad wil graag de verdeling kleuters/lager aanpassen= bijdrage per kleuter 

verhogen, bijdrage lagere school verlagen. 

 


