
 

 

 

 

Verslag Vergadering Ouderraad 28/9/21 

Aanwezig: Juf Annemie, juf Erica, Wendy, Joke, Kristel, Reinhout, Maria en Kelly (verslag)  

Verontschuldigd: Pieter & Louise 

Stavaza financiën 

Zichtrekening: €5789,72 

Spaarrekening: €20234,75 

Laatste verrichtingen: 

• €175,70 wijnhandel 

• €250 sponsoring 

• €1040 ontbijtmanden 

 

Ijsjes – opbrengst 

€645 (inkomsten) - €351,78 (kosten) = €293,22 (winst) 

 

Sponsoring 

Wendy heeft al 4 sponsors: JB Construct – apotheek Stefanie – Agrias – man juf Ria 

 

Activiteiten ouderraad 

• Juf Annemie meldt dat er verschillende teams zijn samengesteld, waaronder het Smulteam. 

Er wordt gevraagd om met dit team contact op te nemen om samen de activiteiten voor het 

volgend schooljaar samen te overleggen. (juf Ingrid & juf Hilde) 

• Er is ook een themateam waarmee we kunnen contact opnemen voor de opendeur. 

• Juf Annemie stuurt de pfd met een overzicht van de teams nog door. 

• Voor 10 juni moet de Ouderraad de voorlopige lijst van de activiteiten voor volgend 

schooljaar doorgeven. 

 

Sleutel inruilen 

Sleutel “19” moet worden ingeruild voor een andere sleutel. Wendy neemt dit op. 



 

Veiligheid 

Nadarhek geplaatst 28/9 8u50, maar dat is geen oplossing voor de situatie. 

School heeft gevraagd of Kiss & Ride mogelijk is aan de gemeente, maar nog geen feedback. 

Wendy heeft al gesuggereerd aan Hendrickx om tussen bepaalde uren niet te mogen parkeren. 

Vraag van Joke: kunnen we vanuit school/Ouderraad een brief sturen naar de ouders om niet te 

parkeren?  

Suggestie om aan de mensen die ‘klagen’ te vragen om hun opmerkingen naar de gemeente te 

sturen. 

Als de werken rond de kerk afgewerkt zijn (binnen een maand), is er nog een overlegmoment met de 

school. Er moeten ook nog een aantal borden geplaatst worden.  

 

To-do-lijst 

• Meubelzolder -> sleutel bijmaken -> juf Annemie hoort bij juf Helga 

• Verslag schoolraad -> Reinhout checkt en stuurt door. 

• Reglement -> Louise 

 

Varia 

• Helpende handen: suggestie om nog eens een geüpdatet formulier bij de ontbijtmanden te 

steken. 

• Update voor speeltuig aan klas juf Valerie en schildpadhoekjes: juf Annemie checkt met 

speelplaatsteam en juf Helga. 

• Actie Ontbijtmanden: 

➔ Steven zal een Excel maken van de bestellingen. Kristel zal checken of betalingen gedaan 

zijn. 

➔ Kelly, Maria & Kristel (en misschien Joke) willen meehelpen. Daarnaast ook nog hulp van 

Joëlle en Jessica. 

 

Volgende meeting -> 26/10 


