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VERSLAG OUDERRAAD 
 DINSDAG 14 FEBRUARI 2023 

AANWEZIGEN 

Dimitri, Kim, Michaël, Matthias, Ann, Dirk V, Elisa, Juf Ann en Juf Anita 

AGENDA  

- Nabespreking eetfestijn 

- 2dehandsbeurs 

- Bezoek Paashaas 

- Varia 

NABESPREKING EETFESTIJN 

- Geslaagde editie: dank aan alle leerkrachten en andere vrijwilligers! 
- Opmerkingen en werkpunten: 

 Betere briefing voor start eetfestijn. Sommigen wisten niet goed hoe de bestellingen moesten 
worden opgenomen. Alternatief met doordrukbriefjes bekijken of opnemen van de menu’s 
aan de inkom? 

 Alternatief voor bestelde afvalcontainer (niet nuttig + duur) 
 Meerdere opmerkingen over ruimte tussen de tafels. Zaalplan werd gevolgd, maar volgend 

jaar beter één rij minder. 
 Mocktail: alternatief bekijken 
 Aperitief: Juf Ann bezorgt recept  
 Handjes voorzien op alle tafels. Juf Ann en Anita merken op dat deze eventueel door de 

leerlingen kunnen worden geknutseld. 
 Tafelnummers waren zeer duidelijk  
 Opmerking toogbediening (Meester Maarten): Extra glazen voor frisdrank voorzien 
 Te veel onderleggers besteld. 
 Bij afsluiten zaal ‘Ons Huis’ nog beter opletten dat alles correct verloopt. 

 

- Opmerking leerkrachten: Veel ouders hadden vragen bij de brief die voor het eetfestijn werd 
uitgestuurd. Het was niet duidelijk of je toch naar het Eetfestijn kon komen, ook al had je de brief niet 
ingevuld. 
De reden van de brief was enkel om ongeveer het aantal bezoekers, van op voorhand te kennen. 
Gezien de vorige 2 afhaaledities was het nu minder eenvoudig om dit te bepalen.  Volgend jaar zal dit 
niet meer nodig zijn. 
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2DEHANDSBEURS & SPEELDORP 

- Op zondag 26 maart organiseert de Ouderraad in de school een 2dehandsbeurs en speeldorp 
Bevestiging directie: Polyvalente zaal, refter en turnzaal (vanaf 14u) kunnen gebruikt worden 

- De ouderraad zoekt ook voor die dag nog een aantal vrijwilligers. Juf Ann en Anita zoeken samen met 
Juf Peggy naar leerkrachten die bereid zijn te helpen. 

- Dimitri checkt bij gemeente voor gebruik grasveld tussen ’t Sportvlot en de school 
- Springkastelen zijn reeds gereserveerd (Kim) 

 
- Eten & drinken: 

 
 Hotdog en pannenkoeken 
 Ann regelt Nobilem 
 Dirk regelt Percolator 
 Andere dranken? 

 
- Elektriciteitsvoorziening (Robin) 
- Document opmaken: ‘niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen’ (Matthias) 

BEZOEK PAASHAAS 

- Vrijdag 31 maart nodigt de Ouderraad 2 Paashazen uit die een bezoek brengen aan de kleuters. Zij 
zullen eitjes strooien en chocolade uitdelen aan de kleuters en de lagereschoolkinderen. 
 
Praktisch: 

- Aanwezigheid Juf Sien voor Make-up (Michaël informeert) 
- Kim besteld chocolade (300 pakketjes) 
- Plastic Paaseitjes en kostuums 

VARIA 

- Vraag Juffen: organisatie fotowedstrijd per klas met als prijs: voetbal(len). Wil de Ouderraad dit 
financieel steunen? 
Penningmeester Kim is akkoord. 

- Vraag Juffen: Leerling 5e leerjaar doet voorstel om optreden in koetshuis te organiseren ten voordele 
van school + Fanfare De Eendracht:  
Ok voor Ouderraad. Maar graag ook meer info van Fanfare: Juf Ann informeert bij fanfare. 

- Voorstel Ann: Aankoop zinvol speelgoed voor lagere school: Speelgoed op grasveld: + uitleenbalie (5e 
en 6e leerjaar). 
 

 Lijst met eventueel aan te kopen speelgoed werd opgemaakt door Ann. 
 Vraag Ouderwerking aan directie:  

Nazicht kelder voor 15 maart. Welk speelgoed is nog bruikbaar?  
Klusweekend 18 en 19 maart? 
Bereidwillige leerkrachten die de uitleenbalie mee in goede banen willen leiden tijdens een 
aantal middagspeeltijden/week. 


