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Agenda____________________________________________	
 

1. Verslag  
2. Mededelingen schoolteam  
3. Stand van zaken financiën 
4. Evaluatie pizza/Pasta 
5. Fluo – sponsoring – controle 
6. Werkgroepen (speelplaats – hapje stapje) 
7. Tomorrowland 
8. Varia 
9.  

1. Verslag 
- Het verslag van vorige vergadering wordt integraal goedgekeurd.  

 
2. Mededelingen schoolteam  

- In de week van 22 februari t.e.m. 28 februari zal de school werken rond het thema pesten. 
Tijdens deze week worden er elke dag activiteiten georganiseerd per klas, wat op het einde 
van de week resulteert in een slotactiviteit. Per activiteit verzamelen de kinderen een stip 
op hun hand.  
 

3. Stand van zaken financiën 
- Tijdens de maand januari werden er uitgaven gedaan in het kader van de fluocontrole. 

Kinderen die hun fluohesje droegen tijdens de controle kregen rozijntjes aangeboden 
gefinancierd vanuit de ouderraad. Totale bedrag van de uitgaven: 18.50€.  

 
4. Evaluatie pizza/pasta  

- Tijdens het pizza/pasta event werden 204 pizza’s en 191 pasta’s verkocht, hetgeen 
resulteerde in een winst van 1039.15€. Volgende suggesties werden genoteerd:  

o het nummeren van de bestelformulieren was erg handig: snel opzoeken van 
bestelling en handig voor mensen die hun bestelformulier niet meehadden, maar dit 
nummer toch nog memoriseerden 

o het voorzien van 2 wachtrijen, eentje voor de mensen met bestelformulier (die om 
die reden sneller bediend konden worden) en eentje voor de mensen zonder 
bestelformulier 

o het controleren van de bestelling tesamen met de mensen die hun bestelling 
afhalen, kan helpen als middel om vergissingen te voorkomen 

 
5. Fluo – sponsoring - controle 

- Juf Katrien heeft navraag gedaan of sponsoring mag voor het bekostigen van fluohesjes 
van de leerlingen. In principe mag materiaal dat gebruikt wordt door de school niet 
gesponsord worden, tenzij het gaat over het merk/de producent van het materiaal in se (bv. 
BIC). Fluohesjes zijn in se geen schoolmateriaal, maar worden wel gepromoot in het kader 
van herkenbaarheid in het verkeer. De ouderraad wacht het antwoord van de school af 
vooraleer een eventuele samenwerking aan te gaan met volgende bedrijven die 
aangegeven hebben dit te willen sponsoren (Garage Haesen en Gaethofs).  

- Indien er zich nog kandidaten aanbieden om te sponsoren, kunnen zij eventueel bijdragen 
aan de fluoactie door bijvoorbeeld bijdragen te voorzien i.k.v. de fluobeloning voor de 
kinderen. 

- De fluohoezen voor de boekentassen zullen verder gesponsord worden vanuit de 



 

 

ouderraad. Deze fluohoezen kunnen uitgedeeld worden aan de kinderen die met de fiets 
naar school komen, bijvoorbeeld tijdens fluocontroles.  

- De volgende fluocontrole wordt voorzien op 13 maart. Filip, Raf en Dirk zullen de controle 
uitvoeren, Dirk zorgt voor de aankoop van een beloning vanuit de ouderraad. 

-  
6. Werkgroepen 

- Voor de werkgroepen rond de thema’s speelplaats en hapje stapje zal een nieuwe 
vergadering ingepland worden. 

- Werkgroep ‘Speelplaats’: 
o Doel: inrichting van de speelplaats en de speelweide teneinde deze attractiever te 

maken voor de kinderen 
o Vrijwilligers: Raf, Dirk en Sadia 

- Werkgroep ‘Hapje stapje’:  
o Doel: samenbrengen van ouders en kinderen in het begin van het schooljaar tijdens 

een wandeling waarbij hapje en drankje voorzien worden 
o Vrijwilligers: Wim, Ward en Dirk 

 
7. Tomorrowland 

- De ouderraad stelt zich dit jaar opnieuw kandidaat om vrijwilligerswerk te verrichten op 
Tomorrowland. Tomorrowland zal doorgaan op 2 weekends in juli, met name op 20-21-22 
juli alsook 26-27-28 juli. 
 

8. Varia 
- Vanaf 2019-2020, zal een nieuwe legislatuur ingaan voor de Ouderraad. Hierbij zullen 

volgende functies vacant gesteld worden: voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, 
secretaris. Kandidaturen mogen ingediend worden tegen volgende vergadering dd 18-03-
2019. 

- Oprichten van een nieuwe werkgroep:  
o Doel: Activiteit in de winterperiode organiseren om de ouders en kinderen samen te 

krijgen, bv. een geocaching activiteit gericht rond een bepaald thema.  
o Vrijwilligers: Wim, Filip, Raf en Jochen  
o Alternatieve ideeën: glow in the dark wandeling (Ouderraad Schakkebroek) 

- De website vermeld dat de vergaderingen van de ouderraad telkens starten om 19.30 uur, 
dit dient gecorrigeerd te worden naar 20.30 uur.  

- Q&A: 
o Hoe werkt het stickersysteem voor het dragen van fluo? 

▪ De actie vertrekt vanuit de Vlaamse Overheid die bepaalt dat er 1 sticker 
gegeven wordt voor het dragen van een fluohesje en 2 stickers als fluohesje 
en helm gedragen wordt. 

o Actie ivm brooddozen, mokken, placemats 
▪ De actie had een mooie opbrengst voor de school, maar de prijs was relatief 

hoog ivm de kwaliteit (bv. niet vaatwasbestendig, …) en mogelijks niet even 
toegankelijk voor iedereen. Andere acties bv. wafeltjes, kalenders zijn in dat 
opzicht mogelijks wenselijker. Daarnaast, in sommige klassen werd er 
getoond hoeveel de leerlingen elk verkocht hadden, wat uiteindelijk niet 
wenselijk bleek. Hoewel dit in de klas zelf geen probleem bleek te geven, 
geven de leerkrachten aan dit voortaan niet meer te visualiseren.  

o Opvolging geluidsvolume in de eetzaal 
▪ De kinderen uit verschillende klassen zitten samen aan de tafel. De kinderen 

eten sneller door en er is minder lawaai in de eetzaal.  
o De schoolfotograaf neemt individuele foto’s van de kinderen die niet gebruikt 

kunnen worden als pasfoto (gesloten mond, witte achtergrond,…). Waarom? 
▪ Kan er op het bestelformulier duidelijk aangegeven worden dat dergelijke 

foto’s niet gebruikt mogen worden als pasfoto? 


