
 

 

 

 

Verslag 25 juni 2021 

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

Verontschuldigd: Maria, Sabine, Stephanie, Veronique, Reinhout, Pieter 

 

1. Verwelkoming 

 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

a. Geen opmerkingen 

 

3. Financiële info 

a. Zichtrekening: € 4.860,59 EUR 

Alle rekeningen zijn betaald, enkel de afzwaaihoedjes van de lagere school en 

kosten van de kaartjes voor de ex leden (Louise) 

b. Spaarrekening : 20.234,75 EUR 

 

4. Schoolraad 

a. Reinhout en Stephanie niet aanwezig. Sturen verslag nog door. 

b. 18 oktober wordt de boekhouding mee opgenomen in de boekhouding van 

de school.  Dus tegen dan moet alles in orde zijn.  Elk bonnetje moet aanwezig 

zijn. 

c. Nieuwe spellingsmethode Taalkanjers, de vorige was verouderd.  Deze gaat in 

september al van start. 

d. Veiligheid rond de school verdere opvolging, geen kiss and ride zone maar is 

gewoon parking, kinderen ophalen op de speelplaats.  Het fietspad van de 

Balaerweg tot aan de school is dubbel richting. Zowel voetgangers als fietsers 

verlaten de school via het kleine poortje.  Kleuters worden terug achteraan 

opgehaald.  Leerlingen van de lagere school met een broer/zus in de 

kleuterschool verlaten de school via de inkomhal. 

 

 

 

 



5. Afchecken to do lijst  

Activiteit einddatum Verantwoordelijke 

sleutel zolder tenten laten bijmaken 25/06/2021 

Helga 
Is doorgegeven om te laten 
bijmaken al enkele weken 

geleden, Helga gaat nog eens 
navragen 

factuur busreizen  25/06/2021 
Helga 

➔ Is ok, zijn betaald 

nog betalingen die dienen te gebeuren? Kaartjes, 
zoektocht, pizzadag, afzwaai,…. 

25/06/2021 

Wendy 
De schoolhoedjes moeten nog 

betaald worden en Louise moet 
haar bonnetjes nog bezorgen van 

de aankoop van de kaartjes. Kristel 
moet de bonnetjes van de 

zoektocht nog aan Veronique 
bezorgen 

octopuspalen 25/06/2021 

Louise 
Worden gezet als het verkeer 

terug mogelijk is, vermoedelijk 
september 

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 
25/05/2021 
25/06/2021 

Louise 
Hangt samen met de boekhouding 

wachten tot volgend schooljaar 

Kaartjes versturen naar ex-leden, kaartjes halen 
20/04/2021 
25/05/2021 
25/06/2021 

Louise 
Louise gaat alles nog bezorgen, 
was nog niet gebeurd. 

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

20/04/2021 
25/06/2021 

Louise en Wendy gaan formulier 
aanpassen in de vakantie zodat 

het klaar is tegen september 

Opvolging pizzaverkoop 25/06/2021 
Wendy 

Winst 2700 EUR 

Opvolging wijn. Eventuele opbrengst laten storten, 
einde schooljaar. 

25/06/2021 
Veronique 

Opbrengst is 175 EUR 



Brief nieuwe leden 1/09/2021 
Gaan we versturen in het begin 

van het schooljaar  

 

6. Vastleggen data volgend schooljaar 

i. Vergadering 21/6 wordt verplaatst naar vrijdag 25/06 

 

7. Varia 

a. Louise bezorgt formulier voor sponsering, voor de wijn 

b. Bestuur ouderraad moet niet opnieuw worden verkozen, is om de 2 jaar. 

c. School gaat geen ontbijt dag doen, maar terug de verkoop van de kaasbollen 

zoals vorig jaar, misschien optie voor de ouderraad om ontbijtmanden te 

voorzien. Colruyt geeft gratis producen. 

d. Wendy stuurt mail naar alle leden of ze nog wensen actief deel te nemen aan 

de ouderraad 

e. Navraag doen voor de schoolkalender (indien toegelaten).  Enkel en alleen als 

we het gratis kunnen laten doen door de vorige school.  Anders is de 

opbrengst te klein. 

f. Het klimrek aan de klas van juf Valerie is afgekeurd. Helga heeft al offerte 

opgevraagd.  Ze zal dit bezorgen als ze iets meer weet. Dan zal ouderraad 

overleggen hoe we dit gaan sponseren (volledig/de helft).  Misschien speciale 

actie doen om het speeltuig te sponseren?  Indien de school moet mee 

betalen, dient dit worden opgenomen in de begroting van volgend jaar.  We 

willen hier niet zo lang mee wachten en misschien is de oplossing dat 

ouderraad het geld voorschiet (Helga vraagt na) 

g. Ijsjes dag is 3 september. Moeten dit tijdig vastleggen bij ijs Blanca, daarom 

zal er een doodle gemaakt worden voor de vergadering in augustus, na 

antwoord wie er in de ouderraad wil blijven. 

h. Vraag om de vergaderingen van de ouderraad te verplaatsten naar 2 

maandelijks.  Voorlopig blijft dit maandelijks, maar je aanwezigheid is zeker 

niet elke maand verplicht. 

i. Kerstmarkt blijft 17 december 

j. Kapotte fietsen op school? Helga vraagt na aan de kleuterjuffen. 

k. Mail voor de website wordt naar iedereen doorgestuurd.  Voor diegene die 

willen mogen gegevens aanleveren. 


