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1. Kenningsmakingsronde 

Welkom aan de nieuwe leden! 

 

2. Evaluatie van de info-avonden 

- Er werden 2 info avonden georganiseerd (1-3de leerjaar en 4-6de leerjaar) 

- Voordeel: 

o Avond verloopt rustiger (wat wel een andere sfeer creëert) 

o Ouders met kinderen in verschillende klassen kunnen nu in elke klas aansluiten 
(behoudens enkele uitzonderingen) 

o Dit is zeker van belang nu er veel nieuwe leerkrachten in het team zitten 

- Het algemene info-gedeelte wordt door de juffen in de klas toegelicht, ook de stibo-
werking werd in de kleuterklassen toegelicht 

- Voor sommigen was het startuur wel aan de vroege kant 

 

3. Activiteiten schooljaar 2019-2020 

- Wandelfotozoektocht 

o Selfitocht voor jongeren, kleine kinderen krijgen een stempelkaart 

o Start tussen 10 en 11.30u 

o Reeds 9 inschrijvingen 

o Er is nood aan extra reclame via email van Luc, via bericht in klas-whatsapp 
groepen 

o Er zijn helpende handen nodig om alles in goede banen te leiden 

o Kim maakt een overzicht van alle mensen die zich opgaven om mee te helpen 

- Spaghetti Festijn 

o Er zal een takenlijst opgehangen worden na de wandelzoektocht 

o Kim maakt lijst op (shiften van 17 tot 18.30u / 18.30 tot 20u / 20 tot 21.30u / 
21.30 tot 23u) (bar/afwas/afruimen/bonnetjes) 

o Ivm opkuis worden de volgende afspraken gemaakt:  



 eetzaal wordt opgeruimd rond 22.30u; hiervoor wordt de laatste shift 
eters gemobiliseerd 

 de aperitiefzaal wordt zo goed als mogelijk nog de avond zelf opgeruimd 

 indien nodig een shift op zaterdag 

- Kerstbrunch 

o Ter vervanging van de kookactiviteit op het einde van het schooljaar 

o Hiervoor is er geen medewerking van ouders nodig 

- Wijnverkoop 

o Jesse vraagt feedback aan Lowie 

o Stand op spaghetti festijn? 

- Ski-fuif 

o Organisatie door leerlingen van het 6de leerjaar en hun ouders 

- Filmavond 

o Julie denkt na over een film 

 

- Atelier talen en cultuurdag 

o Uitwerking van voorstel vanuit ouderraad 

 

- Lente rommelmarkt 

o Werkgroepje: Chantal, Olivia en Kim 

o Er moet nog nagedacht worden over het concept  

o Enkel ouders als deelnemers, geen derden 

 

- Er zal voldoende aandacht besteed worden om bij elke activiteit duidelijk te 
communiceren naar welk doe/project de opbrengst gaat  

 

4. De speelplaats/verbouwing sanitair blok 

- De stad heeft gereageerd; er is een bezoek geweest om nota te nemen van de 
eisen/verwachtingen 



- Er zijn nog geen concrete plannen 

 

5. De muur  

- Aangezien de afsluiting met het perceel van de heer De Baets niet meer veilig was, werd 
een muur gebouwd 

- De muur werd door de heer De Baets zelf gefinancierd, aangezien de stad hierin niet wou 
bijdragen 

- In de gegeven omstandigheden ligt het moeilijk om de muur aan de kant van de 
speelplaats vrij aan te kleden. 

 

6. Varia 

- Luc zal een email versturen om de nieuwe ouders in te lichten over de werking van de 
frigo met voedseloverschotten 

- Er werden 2 nieuwe frigo’s aangekocht (o.a. ter vervanging van de boterhammen frigo 
beneden in de grote zaal) 

- Er verscheen in de actualiteit een artikel over de slechte luchtkwaliteit in de klassen van 
de scholen. Luc zal nog eens aan het team vragen om hiervoor aandacht te hebben door 
tijdig de vensters open te zetten zodat er voldoende frisse lucht binnen komt. 

- Ook dit jaar wordt door alle klassen (nu ook door het 1ste leerjaar) meegedaan aan de 
‘one mile’ (er wordt dagelijks met de klas een ‘mile’ gelopen rond de school, behalve op 
dagen dat er sport is); er wordt gevraagd aan de ouders om de kledij aan te passen aan 
het weer 


