
 
Verslag vergadering Oudervereniging 15-09-2020 

 
Aanwezig: Ben, Tina, Koen, Bert, Tom, Claudia, Hannelore, Elke, juf Kim, juf Anne, 
An, Kevin 
Verontschuldigd: Merijn 
 
 

1. Herverkiezing/herbevestiging voorzitter, penningmeester en secretaris  
Voorzitter: Tom 
Penningmeester: Claudia en Bert  
Secretaris: Elke en Merijn 
⇒ volgend schooljaar: nadenken over nieuwe voorzitter 

 
 

2. ledenlijst/mailinglist, evaluatie nieuwe inschrijvingen, opendeurdag / 
infoavonden 
 

- Welkom Kevin als nieuw lid van de oudervereniging! 
 

Mailinglijst 
- Er komt een fijne feedback over de mailinglijst. Het is eenvoudig in gebruik. 

Momenteel  heeft er dit schooljaar nog niemand uitgeschreven. De mails 
komen wel regelmatig in de SPAM-folder terecht. 

 
Opendeurdag 

- De opendeurdag werd positief onthaald!  
- Alles is wonderwel goed gegaan!  
- De tijdsloten gingen heel vlot en werden goed gerespecteerd. 

 
Infoavonden 

- Er is voor de eerste maal tijdens de infoavond van K0 en K1 door Tom een 
digitale voorstelling gegeven over de werking van de 
oudervereniging/ouderraad. Deze ging omwille van corona door in de 
polyvalente zaal. Door gebruik te maken van een PPT met tevens ook foto’s 
komt onze werking en ons doel veel duidelijker naar voor. Men kan het zich 
beter visualiseren. Er zijn 2 nieuwe geïnteresseerden aan de mailinglist 
toegevoegd. 

- Het werd zeer positief onthaald door de ouders dat de infoavonden niet 
digitaal waren maar in de klassen of polyvalente zaal. Bedankt school-team  
 
 
 
 
 
 



 
3. Evaluatie dgiraf, koetje en banaan (corona proof laatste schooldag) 

   “Dans de vakantie in” 
- De kinderen hebben ervan genoten! Het duurde niet te lang. Het was heel 

fijn om nog een klein momentje te hebben met de eigen klas. (coronaproof) 
- Het dansen gaf meer animo en interactie tov springkasteel 
- Het klasgevoel werd meer gestimuleerd. 
- eventueel voorstel is jaarlijks afwisselen tussen spring en dans de vakantie 

in. 
 

 
 

4. Invloed corona op de ouderverenigingswerking en gelden 
Werking oudervereniging 

- We kiezen ervoor om zeker 1 keer per trimester op school te vergaderen 
om de voeling met de school levende te houden. 

 
Gelden 

- Op google drive vind je de excelfile. Indien er een factuur betaald wordt, 
wordt de excelfile liefst meteen aangevuld. 

- Omwille van corona is er schooljaar 19-20 een verlies geleden. 
Boekhoudkundig wordt de budgettering telkens over 2 schooljaren heen 
bekeken. Als we rekening houden met de raming van schooljaar 2020 - 
2021 zal er een verliest zijn van €1000. 

- De OV vereniging heeft een buffer hiervoor opgebouwd. Alle sponsoring 
voor de leerlingen blijft dit schooljaar behouden. 

- Dit schooljaar zal de school terug deelnemen aan  SVS-activiteiten en 
andere sportactiviteiten organiseren (bv schaatsen). Hiervoor wordt de 
opbrengst van de sponsorloop gebruikt. 

 
 

5. Kalender/nieuw concept OV 2019-2020 evalueren/voorstel 2020-2021 
Kalender 2020 - 2021 

- 20/10/2020 : nabespreking restaurantdag + WG kersthappening 
- 05/01/2021: nabespreking kersthappening + WG fuif + WG carnaval  
- 09/03/2021: nabespreking fuif + nabespreking carnaval + WG schoolfeest 
- 17/06/2021: nabespreking schoolfeest + etentje OV (19u30!!) 

De 4 voorgaande vergaderingen gaan door op school in de polyvalente 
zaal. 

- Dit schooljaar zal het grootouderfeest niet doorgaan.  
- De kersthappening kan wel doorgaan. 

 
Kalender  2021 - 2022: 

- 23/10/2021 Restaurantdag (optie 2 16/10/2021) 
- 03/12/2021 Sintfeest 
- 19/02/2022 Fuif 
- 21/05/2022 Schoolfeest (onder voorbehoud) 



 
 

 
6. Restaurantdag?? Hoe corona proof ?? 

Rondvraag gebeurd:  
- De leerkrachten en de leden zien het niet zitten om op te dienen en tussen 

de mensen te lopen. 
- Er gaat heel weinig volk op afkomen door corona en we moeten ons aan 

strenge regels houden. Meer volk nodig om deze regels toe te passen en in 
het oog te houden. 

 
Alternatief 

- take away pizza / pasta 
- Afhalen op vrijdagavond tussen 15u en 17u, aansluitend aan school 

online inschrijven en online betalen 
- Optie om een fles wijn bestellen, vanaf €50 bestelling krijg je een fles 

wijn gratis 
- De Santro is door ons gereserveerd op 16/10. We kunnen een 

circulatieplan uitwerken. 
- Na te vragen op welke manier de pizza’s geleverd/verpakt worden? 
- We zetten per gezin in een papieren zak de bestelling vooraf klaar. 
- Bij het online bestellen, de ouders ook laten aangeven rond hoe laat ze 

de bestelling komen afhalen.  
- ontbijt 

- Zullen mensen dit in deze tijd hygiënisch genoeg vinden? 
- Dit vraagt meer voorbereidingstijd 

 
 

7. T-shirts, sweaters bestelling. 
Sweaters (unisex model, €35): Hannelore (medium met rits), juf Ellen, Kevin 
T-shirts: Kevin 
 

8. Varia 
Google drive 

- Alle digitale informatie met betrekking tot de werking van de oudervereniging 
zoals agenda, verslagen, draaiboeken/activiteit... zijn gesorteerd en 
georganiseerd terug te vinden op de google drive van de oudervereniging. 
Door deze digitalisering hebben we alleen internet nodig om alles terug te 
vinden. 

 
Speeltuin aan school 

- Rond de ‘put’ naast de speeltuin wordt een draad van 1m20 hoog geplaatst 
met daartussen panelen met educatieve spelletjes. 

 
Kelder  

- Deze moet opgeruimd en gesorteerd worden. claudia neemt de lead. 
 



 
Quiz  

- Op 24/10/2020 organiseert de gemeente een quiz. Misschien is het wel fijn 
om met een ploeg van de OV in te schrijven. En te winnen natuurlijk! 

 
  



 
9. TO DO 

 

 
  

TO DO WIE TEGEN WANNEER 
materiaal ouderfuif 
bestellen 

An  

sintfeest : toneelgroep 
zoeken  

WG sint  begin 2021 

zaal voor sintfeest 2021 
vastleggen 

An  

baldassari: contact 
opnemen om datum af te 
spreken voor pizza / pasta 
(ideaal vrijdag 16/10, is 
flexibel) 

Claudia zo snel mogelijk  

traiteur Rik contacteren 
afbellen owv corona 

Tom indien pizza kan  

traiteur Rik vastleggen 
voor volgend schooljaar 

Tom  

wijn voor bij pizza Hannelore  
online inschrijven pizza + 
online betalen 

Koen zo snel mogelijk  

mailen naar leerkrachten 
voor T-shirts en sweaters 

An voor 22/09/2020 

navragen bij ouderraad 
voor T-shirts en sweaters 

Tom voor 22/09/2020 

santro contacteren indien 
nieuwe datum voor pizza 

An  

kelder opruimen iedereen  
dozen voor materiaal  Claudia  
quiz gemeente: 
uitnodiging via whats’App 

Tom  

Excelfile uitgaven 
aanvullen 

penningmeesters na elke uitgave 



 
10.TE ONTHOUDEN 

 

 

TE ONTHOUDEN 

Volgende vergaderingen (start 20u, locatie op school): 
20/10/2020: nabespreking restaurantdag + WG kersthappening  
05/01/2021: nabespreking kersthappening + WG fuif + WG carnaval  
09/03/2021: nabespreking fuif + nabespreking carnaval + WG schoolfeest 
17/06/2021: nabespreking schoolfeest + etentje OV (19u30!!) 

WG kerst: Koen, Hannelore, Kevin, Claudia 
WG fuif: Bert, Ben, Hannelore, Tom, Merijn, Koen 
WG schoolfeest: iedereen 
WG beachparty: Tina, Elke, Tom 
 

Einde schooljaar: dans de vakantie in -> budgettair gezien 

Schooljaar 2021 - 2022 
23/10/2021 Restaurantdag (optie 2 16/10/2021) 
03/12/2021 Sintfeest 
19/02/2022 Fuif 
21/05/2022 Schoolfeest (onder voorbehoud) 

Schooljaar 2021-2022 stilaan op zoek gaan naar nieuwe voorzitter 

Een aan-huis-geleverd-ontbijt organiseren. 


