
 

 

 

 

Verslag vergadering 20 april 2021 

Aanwezigen: Juf Helga, Veronique, Wendy, Joke, Juf Erica, Louise, Kristel, Stephanie, 

Reinhout 

Verontschuldigd: Pieter, Maria, Sabine 

 

1. Verwelkoming 

 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

a. Geen opmerkingen 

 

3. Financiële info 

a. Zicht: 7.644,77 EUR 

b. Spaar: 20.234,75 EUR 

c. Paaszoektocht:  

i. € 582 opbrengst 

ii. +/- € 50 kosten 

d. Onkosten – Sleutels bijmaken 

 

4. Paaszoektocht: 

a. Heel positief onthaalt 

b. Succes, voor herhaling vatbaar ook buiten corona-tijden 

c. Normaalgezien tot 21/4 maar we gaan het iets langer laten hangen omdat er 

nog vraag naar is. Nog tot en met 1 mei laten hangen. 

 

5. Schoolraad 

a. Niet geweest, enkel op papier om nieuwe schoolraad bekend te maken 

 

6. Afchecken to do lijst  

Activiteit einddatum Verantwoordelijke 

Navraag bij Dolf op website 
ouderraad op domeinnaam van de 
school kan 

20/04/2021 
Joke, kan contact opnemen met Dolf voor de 

finetuning 
Op termijn krijgt school nieuwe website 

Opmaken inventaris ouderraad 20/04/2021 Wendy, nog niet gebeurd 



Opvolging wijn, na reminder nog 
reactie? Reminder plaatsen door 
Kristel 

20/04/2021 
Veronique 

Geen info meer gekomen 
Reminder facebook? 

aanpassen website, verslag 
ouderraad op website zetten 

12/01/2021 
23/02/2021 
23/03/2021 
20/04/2021 

Kristel/Joke 
ongoing 

sleutels laten bijmaken (sleutels 
zolder voor Louise en Veronique) 

12/01/2021 
23/02/2021 
23/03/2021 
20/04/2021 

Kristel 
= in orde voor materiaal zolder 

Sleutel meubelzolder kan nu ook bijgemaakt 
worden 

➔ Extra sleutels bijgemaakt als reserve 
in school 

Vogelkastjes 
23/03/2021 
20/04/2021 

Kristel 
Zijn in de maak bij Villa Vip, prijs nog niet 

gekend 

Google drive, toegang 20/04/2021 
Kristel 
In orde 

Aanpassen huishoudelijk reglement 
en aan iedereen versturen, 
navragen VCOV richtlijnen 
volmachten bank, vanaf 500 EUR 
minstens 1 handtekening van 
penningmeester 

23/02/2021 
23/03/2021 
20/04/2021 

Louise 
Uitwisselen gegevens met boekhouder van 
de school moet daar nog in gespecifieerd 
worden, afwachten wat daar de volgende 

stappen zijn 

aankoop berlaarbons (4) 20/04/2021 
Stephanie 

Zijn donderdag klaar 

Kaartjes versturen naar ex-leden 20/04/2021 

Kristel/Stephanie/Louise/Reinhout 
Eens de bons er zijn, kan dit afgewerkt 

worden. 
Louise schrijft de kaartjes 

Veronique haalt de kaartjes 

Evaluatie Fotozoektocht, hoe 
cadeautjes aan de kinderen 
bezorgen? 

20/04/2021 

Kristel/Joke/Maria 
➔ Zie punt hoger. 

➔ Ofwel via de Juffen, ofwel 
rondbrengen 

➔ Beter rondbrengen. 

Formulier materiaal uitlenen, 
voorzet reglement reeds door 
Louise gemaakt.  Nog kleine dingen 
aanpassen in reglement 

20/04/2021 Ongoing, Louise doet voorstel  



whatsapp naar klasgroep voor 
nieuwe leden 

  iedereen 

Inloggen VCOV bij iedereen gelukt? 20/04/2021 iedereen 

Opstart werkgroep pizza/taarten… 20/04/2021 

Enkel Pizza,  
Veronique en Wendy organiseren op 

voorhand 
Joke en Reinhout willen dag zelf gerust mee 

helpen 
Louise vraagt info aan haar zus om 

voorbereidend werk te verminderen 
Voorstel Datum -  

Nieuwe leden 1/09/2021   

Instagram account 1/09/2021   

 

7. Varia 

a. Busreis betalen voor sportdag 5 en 6: ok voor iedereen, 1 en 2 gaan 

vermoedelijk niet weg kunnen op boerderijklassen, kunnen niet in de 

klasbubbel slapen 

3 en 4 zijn al op zeeklassen geweest, controleren of wij de factuur hebben 

ontvangen 

b. Tent gebruiken voor leraarskamer: onze tenten zijn daar niet voor geschikt. 

 

8. Data volgende vergadering vastleggen 

a. 25/05/2021 20u 

b. 25/06/2021 20u 

 

  


