
 

 

 

 

 

 

Oudercomité 05/12 

1/ Goedkeuring vorig verslag  

 

2/ Evaluatie wijnavond 

- Weinig volk, piek rond 18u  

- Uitleg sommeliers waardevol 

- Zeer goede evaluatie van de aanwezigen 

- Weinig opkomst team onderwijzers 

- Te weinig engagement voor hapjes  

- Appreciatie voor inzet & motivatie van Lowie! 

 

Ideeën voor optimalisatie : 

- Vroeger communiceren rond wijnavond + duidelijk communiceren over organisatie 

- Nu start 15.30 -> voorkeur aanvang om 18u, einde om 22u  

- 1 wijn onder 5€ opnemen in assortiment ?! Waken dat aanbod wijnen niet elitair overkomt 

- Stimulus tot aankoop wijn, niet voor consumptie wijn op wijnavond -> hoofddoel : wijn 
verkopen ten voordele van school ! 

- Presales -> ticketverkoop met mogelijkheid tot aankoop proevertjes ?! 

- Gentle reminder mail uitsturen -> Ultieme datum : woensdag 11/12 

- Bestelformulieren ter beschikking stellen op D-day 

- Communicatie : duidelijk stellen dat ouderraad initiatief neemt, communicatie mail 
ondertekend door ouderraad ?! 

- Taakverdeling binnen ouderraad : communicatie, taakverdeling, feestcomité om te 
garanderen dat alles in handen genomen en georganiseerd wordt. Duidelijke afspraken 
maken rond taakverdeling ! 

- Wijnavond vroeger inplannen : oktober-begin november ?! 



3/ Voorbereiding nieuwjaarsreceptie  

- 10 januari, vanaf 17u  

- Ondersteuning door 6de leerjaar 

- Hapjes : aankoop en voorzien door Veerle : olijven, kaas, soep, hotdogs, croque monsieur 

- Vraag aan ouderraad : helpen met drankenverkoop 

- Dranken zijn besteld, 1 ander bier aan de bar verkopen, bv. Orval 

- Taakverdeling  

- Klaarzetten : 6de leerjaar 

- Opkuis : te bevestigen 

-             BAR : 

o 17u tot 18u : leerkrachten 

o 18u tot 19u30 : Chantal, Dieter, Jesse 

o 19u30 tot 21u : Bernard, Elisabeth + 1 pers 

o 21u tot 22u : 3 pers 

o Drankkaarten verkoop : Myriam 

Mail wordt voorzien naar leden van ouderraad om taakverdeling te vervolledigen 

 

 

4/ Skifuif 

 

 

 

 

 

- 24 januari, in skichalet Blaarmeersen 

- Voorbereiding met de ouders van het zesde leerjaar 

- Kaartenverkoop start voor kerstvakantie 

- Zesde leerjaar zoekt naar sponsors voor tombolaprijzen. Tombola is gekoppeld aan 
inkomkaarten. Prijzen : mooie prijzen -> Mooie prijzen worden gebruikt in communicatie om 
verkoop te stimuleren. (benchmark 2018 = kaartenverkoop rond 2.000 €) 

 

 



5/ Filmavond 

- Donderdagavond 30 januari, start 20u 

- Ivo is aan het voorbereiden 

- Film bevestigd : Cleo. Regisseur Eva Cools 
om 21u30 zal aanwezig zijn 

- Concrete afspraken maken op donderdag 9 
januari 

- Drankje wordt aangeboden na de film 

 

 

 

 

6/ Varia  

 

- T-shirts : Chantal stelt prijzen voor. TO DO : 
prijzen aanvragen voor 190gr en 210gr : 
Chantal doet aanvraag. 

- Logo DvM : vraag aan Stefaan (papa van 
Jasmijn) ontwerp logo die op beachflag 
staat aanpassen en herwerken van 
kenteken DvM 

- Fluobrigade levert goed werk, pluim voor 
Juf Justine en Juf Eva ! 

- Veel film tijdens opvang. Moet beperkt worden tot 1x per week. Alternatief bieden voor 
kinderen die geen film willen kijken + buitenactiviteiten. Een probleem stelt zich : niet 
eenvoudig om in kleine groepen te splitsen volgens aantal begeleiders. Vraag : is er een vaste 
dag waarop film getoond wordt ? Knutselactiviteit voorzien zoals voordien ? Moeilijk om 
structuur in te brengen in opvang. Begeleiders worden soms ook onder druk gezet voor film ! 

- Typlessen : onderwijzeres doet het goed, is gemotiveerd. Leerrijke lessen in kleine groepjes. 
Wordt aanzien als een meerwaarde door de directeur. Online programma legt wel een 
zekere discipline, oefening en druk op.  

- Vraag van Jelle : refter graag voorzien van tierlantijntjes. Offerte werd opgevraagd en 
ontvangen. Keuze dient gemaakt te worden.  60W vervangen door LED’s. Offerte : 450 € voor 
bekleding volledige koude refter en gang. Swing van Merelbeke kan assemblage kabels, 
montage (diagonaal getrokken) en plaatsing voorzien. Ouderraad vindt het een goede 
investering. Kleur of wit. Kleur is sfeervol. Wit geeft meer licht. Vraag voor sponsoring aan 
ouderraad. Extra uitgaven afwegen indien investering ok is. Vraag aan Bart : opbrengst van 
wijnavond bevestigen en mogelijkheid te bekijken indien dit kan geinvesteerd worden in 
verlichting. 


