
 

 
 

Verslag vergadering 31 augustus 2021 

 

Aanwezig: Wendy, Kristel, Steven, Pieter, Maria en Kelly (verslag) 

verontschuldigd: Reinhout, Louise, Joke 

 

• Goedkeuring vorig verslag: OK 
 

• Aanpassing reglement 
o Uitgesteld naar volgende vergadering 

 

• Aanpassing ledenlijst 
o Uitgesteld naar volgende vergadering 

 

• Schoolraad  
o Uitgesteld naar volgende vergadering 

 

• Website/mail ouderraad 
o Pieter zal dit jaar de facebookpagina en website beheren, met Steven als 

ondersteuning. 
o Kelly zal samen met Wendy de mailing opvolgen. 
o Steven zal hiervoor alle info doorsturen. 

 

• Sponsors 
o Lijst van sponsors opgemaakt en dan verdeeld onder de aanwezigen om deze te 

contacteren. 
o Wendy stuurt nog het overzicht door en het document met de formules. 

 

• Openstaande functie penningmeester 
Maria zal samen met Kristel penningmeester zijn. De nodige stappen moeten  

 hiervoor ondernomen worden bij de bank. 
 

• Activiteiten 
o Pieter hoort eens rond voor belangstelling voor het KUBB-tornooi. Hij wil ook 

mee de bbq en kerstmarkt organiseren. 
o Maria wil helpen bij de ontbijtmanden en ook bbq – kerstmarkt. 
o Wendy zal de pizzadag opnieuw voor haar rekening nemen en ook helpen bij 

de rest van de activiteiten. 



o Kristel is de ijsjedag aan het organiseren en wil ook helpen bij de rest van de 
activiteiten. 

o Kelly zal de ontbijtmanden mee organiseren en wil ook helpen bij de rest van 
de activiteiten.  

 

• Koffiemoment eerste schooldag: gaat niet door door gebrek aan kandidaten 
 

• ijsjesdag 03/09/2021 

Kristel heeft de to-do-lijst toegelicht. Joke, Wendy en Kelly komen mee helpen om 
 alles klaar te zetten. 
 
1. Varia 

• Aanwezigheid infomomenten in de klas 

• Niemand voelt zich geroepen om te spreken voor de ouders. De brief zal dit 
daarom  vervangen.  
 
 
 

• Kalenders: Wendy checkt met school of dit mag georganiseerd worden. 
• Ontbijtmanden: Kelly heeft de lijst met producten laten zien die gesponsord 

wordt via vcov. Dit is bijna een volledig ontbijt buiten vers brood. Kelly zal 
verder een voorstel uitwerken. 

 

 
 
 
 

 


