Verslag vergadering ouderraad dinsdag 16 november 2017
Aanwezig: directeur Véronique, juf Bieke, juf Katrien, Elke, Veerle, Joke,
Fiene, Aurélia, Lien, Zouka en Isabel
Verontschuldigd : Valerie en Aurélia

1. Leerlingenaantal
 1/02/2017 : 91 kleuters en 178 lager
 6/11/2017 : 92 kleuters en 187 lager
 Prognose 1/02/2018 : 97 kleuters en 185 lager
2. Ledenlijst ouderraad
 Akkoord om ledenlijst van Ouderraad met naam en e-mailadres en naam en klas van
de kinderen op de website te plaatsen.
3. Schoolfeest






De opkomst was een succes
Pizza was een beetje slecht georganiseerd, aangezien het à volonté was, namen de
mensen ineens een ganse pizza mee om ook met andere te delen en met maar de
mogelijkheid om 4 pizza’s ineens op te warmen werd de wachtrij lang.
Er werd niet voldoende drank geleverd conform het aantal aanwezigen. Best op
voorhand reeds frisdranken uit te schenken, zodat er sneller kan bediend worden.
Er kwamen reacties dat de prijs van de DVD aan de hoge kant lag.
Voorstel wordt gedaan om eventueel in de toekomst een groepsfoto per klas te
maken.

4. Koekjesverkoop



Opbrengst van de koekjesverkoop gaat naar de Sint die per klas een budget voorziet
voor aankoop van een geschenk en ook het snoepgoed.
Koekjespakketten worden op maandag 11 december gemaakt.
Alvast bedankt voor jullie massale opkomst vanaf 19u in school

5. Reanimatieavond van het Rode Kruis
 Voor de eerste sessie zijn er 4 inschrijvingen waarvan 2 juffen, bijgevolg zal deze
sessie geannuleerd worden en deze mensen bij de sessie van 20u tot 22 u
toegevoegd worden. In de tweede sessie zijn er reeds 12 deelnemers.
 Na de sessie krijgen alle deelnemers een attest
 Er dient een masker per deelnemer van 5 EUR aangekocht te worden
 Zal doorgaan in de grote Zaal. Deelnemers dienen in een cirkel plaats te nemen
 Er wordt een drankje voorzien

6. Kerstmarkt
 Kerstmarkt laten we dit jaar starten om 17 u voor de kleinsten onder ons.
 Er wordt door het school kleine kerstkoortjes samengesteld die nu en dan eens met
een beperkt aantal leerlingen op de kerstmarkt een liedje kunnen zingen.
 Er wordt een worp door de kerstman voorzien met snoepjes. In twee groepen, nl.
kleuters en lager.
 Standen
1. Drankkaarten verkoop met kerstshop
2. Luikse wafels
3. Soep
4. Braadworsten en hotdogs
5. Popcorn 100 porties
6. Warme dranken : Hasseltse koffie, warme chocolademelk en koffie
7. Bar .
8. Tombola
9. Kids bar (fruitsapje, appelsapje, chips zout en paprika)

7. Uitnodigen van een schrijven voorlopig uitgesteld gezien de hoge kostprijs
8. Varia
Opmerking wordt gemaakt dat aan de bouwwerf op de hoek van de Damweg met de
Keukeldam er zeer gevaarlijke situaties ontstaan met werfvoertuigen vrachtwagen die op
voetpad en fietspad geparkeerd staan waardoor er zeer gevaarlijke situaties ontstaan met
voertuigen die zich er tussen moeten banen en fietsers en voetgangers op de weg die zich er
ook nog eens tussen moeten wringen. Kunnen leveringen met grote vrachtwagens niet
wachten tot de school begonnen is ?

Data volgende ouderraad telkens om 20u
Maandag 8 januari
Dinsdag 6 maart
Donderdag 26 april
Donderdag 7 juni

