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VERSLAG OUDERRAAD 
 DINSDAG 11 OKTOBER 2022 

AANWEZIGEN 

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

AGENDA  

- Reglement 
- Verkiezing functies 
- Rommelmarkt 
- Spaghettiverkoop 
- Sinterklaas 
- Winter/kerstactie 
- Raming kosten leerkrachten 
- Varia 

VERKIEZING FUNCTIES 

- Iedereen is unaniem akkoord om dezelfde personen de functies te laten verderzetten 

SPAGHETTIVERKOOP TVV ICT KLASSEN 

- Juf Els geeft meer uitleg over de organisatie: 
Verkoop in 3 vestigingen 
Sponsors niet noodzakelijk 
Kookdag op donderdag in de Lombeekkring, levering op vrijdag 
Planning eind november of begin december 
Vraag Hygiëne? Geen probleem, traiteur zal betrokken worden bij voorbereiding 
Voldoende materiaal? Informeren bij Chiro, traiteur Hanssens,… 
Wat wordt verwacht van de Ouderraden? Opzet (online)verkoop, hulp op kookdag 
Afhaling en verkoop per school 
 

KERSTACTIE 

- Knabbel en babbel in kerstthema, in combinatie met afhaling Spaghettisaus, midden december. 
 

TWEEDHANDSBEURS? 

- Poll organiseren om aantal geïnteresseerden te kennen (Gimme/Facebook). Ann/Dimitri schrijven een 
boodschap. Indien voldoende interesse 

- Organisatie eventueel in turnzaal op 20 november 
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WAFELVERKOOP ORGANISATIE 

- Kim geeft toelichting bij de bestellingen: 
Levering is gratis, op donderdag 20 oktober. 
Verdeling door 6e leerjaar aan alle leerlingen 

VEILIGHEID TOEGANG SCHOOL 

- De gemeente is vandaag begonnen met de aanleg van een voetpad en fietspad naast het 
schoolgebouw. 

- Vraag Ann: Bij inrichting nieuwe speelplaats mogelijkheid om afgesloten fietsenstalling te installeren? 
Dimitri haalt dit aan op de Schoolraad 

- Vraag Peggy: Nieuwe veilige schoolpoort/slot op poort 
- Positief punt naar de gemeente: Verplaatsing glascontainers 

BORD AAN SCHOOLPOORT 

- Voorstel van Elisa om Ad Valvas een boord aan de schoolpoort te installeren. Dimitri legt dit voor op 
de Schoolraad 

FINANCIËN 

- De Ouderraad is verheugd een digitaal schoolbord, voor de kleuters, in het nieuwe schoolgebouw te 
mogen installeren 

- Het schoolfeest was een topeditie, ook financieel. Met dank aan de massale opkomt van 
Ouders/grootouders/kinderen/… 

SPONSORING 

- Ann, Stefanie en Kim hebben nieuwe sponsorformule uitgewerkt: 
Ann bespreekt de 3 mogelijke formules. 
Vraag Juf Sien? Is permanente reclame aan de schoolpoort(spandoek/banner) toegelaten? 
Nee, enkel op specifieke evenementen. 

VARIA 

- Snoep/chocolade voor de Sint: voor 31/10 
- Mr Crazy is geboekt voor een goochelshow (voor kleuters + 1E leerjaar) 
- Juf Peggy geeft meer uitleg over het Kersttoneel: 

6e leerjaar + kleuters doen de opvoering, waarschijnlijk in de namiddag.  
Lagere school gaat in de voormiddag te voet naar Het Koetshuis om voorstelling te bekijken. De 
kostprijs om met de bus te gaan, is zeer hoog. 

- Drukwerk via secretariaat is niet meer toegelaten wegens de kostprijs van papier/inkt 
- Vraag van directie: Is het mogelijk de vacatures van GBS Triangel op de website van de Ouderraad te 

plaasten? 

 


