
 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering: 05/09/2022 

 

Aanwezig: Timothy Minne, Griet Missinne, Pieter Neirynck, Leen Impe,  

Laura Vermeulen, Charlotte Verhaeghe, Roel 

   Juf Laura, Juf Marie, Veronique Amez 

 

Verontschuldigd : Joline Vankeirsbilck 

 

 

1. Evaluatie ijsjesdag 

 

• Groot succes, blije gezichtjes! 

• Charlotte meldt dat hiervoor nog geen factuur binnengekomen is, maar Jantje 

Vanille heeft een bericht gestuurd dat de rekening betaald is 

• Volgende editie: beter geen hoorntje meer maar een potje (vooral voor de kleuters) 

 

 

2. Evaluatie afscheidsfeest 3e kleuter en 6e leerjaar 

 

• Heel vlot verlopen (voldoende drank, goeie coördinatie door Roel,..) 

• Enige opmerkingen: frigo’s konden (mede door warme weer) de drank niet snel 

genoeg koelen + deel van de cola was bevroren 

 

 

3. Schoolfeest 

• Zaterdag 15 oktober 

• Kindjes treden 2x op; (groot)ouders komen 1x kijken 

• Thema ‘Vaar je mee?’, elke klas vertegenwoordigt een ander land 

• Werkgroep school: 



o verspreidt brief met antwoordstrook onder de leerlingen (Wie komt naar 

welk van beide optredens? Wie van de ouders wil helpen (bar,..)?) 

o brainstormt over de hapjes (bv. Hapjes in thema van de landden, zoals 

nacho’s 😊, tiramisu, cheesecake,…) en eventueel “dress to impress” 

• TO DO Ouderraad: 

o Timothy contacteert Schotte 

o Ouderraad zal helpen (in shifts) aan de bar, eventueel samen met enkele 

ouders 

o Timothy neemt contact op met Peter om af te spreken wanneer de 

volgende vergadering van de school werkgroep doorgaat, en wie van de 

ouderraad daarbij kan zijn 

o Timothy checkt of er in de voormiddag hulp nodig is van de ouderraad?  

 

 

4. Polo’s 

• Griet krijgt woensdag het definitieve ontwerp (blauw en taupe) en de definitieve 

prijs voor 20 polo’s (10 vrouw/10 man) 

• De polo’s zullen er zeker zijn tegen het schoolfeest 

 

 

5. Geplande activiteiten volgend schooljaar 

• Oktober:  Schoolfeest 

• Late najaar: Voorlees-initiatief tijdens voorleesweek? (zie onder) 

• Kerstvakantie:  Kraampje rond ijspiste in kerstvakantie:  

▪ Hotdogs, wafels, popcorn, Hasseltse koffie,..? 

▪ Griet polst bij Petrusschool of zij al een datum hebben (we 

nemen een andere datum) 

▪ Timothy checkt bij Stad Waregem wanneer/hoe er een 

chalet gehuurd kan worden 

• Vroege voorjaar: Samen met Petrusschool: sneukeltocht of quiz 

▪ Griet polst bij Petrusschool of zij dit zien zitten 

• Mid voorjaar:  Voorlees-initiatief waarbij groot)ouders komen voorlezen in alle  

klassen?  

Bv. tijdens jeugdboekenmaand 1-31 maart  

Bv. tijdens nationale voorleesweek 19-27 november 

• Late voorjaar:  Moederdag-ontbijt (dit jaar tijdig bloemetjes aankopen!) 

• Afsluiter:  Ijsjesdag 

 

• Extra:  

o Charlotte informeert of een ‘mooi-maker’ actie door de ouderraad 

mogelijk is 

o Vanuit school zelf komt er nog een verkoop ‘Werkgroep spaarpot’ (timing 

nog onbekend) 

 

 

6. Terugkoppeling schoolraad 

• Fruitdag wordt weer voor 2x 10 weken gesubsidieerd 



• Maaltijden/abonnementen/.. duurder 

 

 

7. Ouderraad visibiliteit verhogen 

• Een keer we de polo’s hebben kunnen we meer foto’s posten van het ouderraad-

team 

• Laura kijkt voor een QR-code aan de schoolpoort 

• Laura kijkt voor een foto en begeleidend tekstje van de leden van de ouderraad op 

sociale media 

 

 

Volgende vergadering Ouderraad:  

maandag 7 november, 19h30 


