
 
Verslag vergadering Oudervereniging 15-09-2020 

 
Aanwezig: Tina, Koen, Bert, Tom, Hannelore, Elke, juf Steffi, An, Kevin, Leen, Kaat, 
Ben, juf Kelly 
Verontschuldigd: Merijn, Hannelore, Claudia 
 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
Goedgekeurd, geen opmerkingen 
 
 

2. Definitieve kalender 2021-2022 
23/10/2021 Restaurantdag 
03/12/2021 Sintfeest 
19/02/2022 Fuif 
14/05/2022 Schoolfeest 

 
 

3. Evaluatie pizzaslag 
Voorstel 

- Alle ouders bevragen via ouderplatform 
- Zou u opnieuw pizza bestellen? Ja / Nee / Nvt 
- Zou u opnieuw lasagne/macaroni bestellen? Ja / Nee / Nvt 
- Vond u het online bestellen en betalen eenvoudig? Ja / Nee 
- Hoe zouden we dit in de toekomst anders / beter kunnen organiseren? Zijn er 

nog opmerkingen of suggesties voor ons? (open vraag) 
 
Evaluatie: smaak van pizza en lasagne / prijs - kwaliteit 

- De pizza’s waren niet zo speciaal. 
- De pizza’s waren niet vettig. 
- De pizza’s waren basic belegd. 
- Prijs - kwaliteit was het minder ok. 
- De kinderen minder enthousiast over de lasagne: ze hadden meer saus 

verwacht. 
- De vegetarisch lasagne / pizza was echt lekker. 
- De bodem zag er echt bandwerk uit. 

 
Evaluatie: organisatie 

- De zakken waren niet geleverd. 
- Er werd een doos pizza’s te weinig geleverd. 
- Beter voorbereiden welke frigo we voor welk uur gebruiken. 
- Beter voorbereiden op welke manier we de pakketten klaar leggen. 
- We hebben te weinig frigo’s om alles in te bewaren. 
- Een bevestigingsmail met bestelling en afhaaluur versturen na bestelling, zou 

handig zijn. 



 
- Het was een eenvoudige website om super vlot te bestellen. 
- We hadden ongeveer 78 bestellingen. 

 
 

4. Voorbereiding kerstwandeling 
Vanuit code oranje 

- Kleine markten mogen gehouden worden 
- Eten en drinken aanbieden mag niet. 
- Op welke manier zou er kunnen gewandeld worden? In welke groepen is dit 

realistisch? 
- Is het veilig / verantwoord om groepen mensen samen te brengen de week 

voor kerst? 
- Als school zijnde: extra-muros activiteiten mogen niet meer 

 
Brainstorm:  

- Oproep doen om meer kerst te brengen in de mensen hun voortuin cfr ‘de 
berenzoektocht’ -> foto’s posten op een facebookgroep / facebook event om 
mensen op deze manier samen te brengen? 

- Kerstfotoshoot (kerstboom / slee aan de speeltuin) en foto ‘s verkopen. Dit 
staat los van de school,  is echt iets van de OV. Wel goed nadenken dat er 
geen samenscholing ontstaat. 

- Fotozoektocht voor de kinderen in de kerstvakantie? 
- Toch een kerstverhaal vertellen / uithangen voor een zoektocht? 

 
=> De werkgroep neemt dit verder op. Ze bekijken of er een alternatief kan 
uitgewerkt worden ter vervanging van de kerstwandeling. 

 
 

5. T-shirts, sweaters bestelling 21/10/2020 
Bestelling voor t-shirts en sweaters wordt 21/10 geplaatst. 
 
 

6. Varia 
Welkom Leen in de oudervereniging! 
 
Schoolfotograaf 

- Er wordt overwogen om de betalingen van de schoolfotograaf online te 
laten verlopen via de website van de oudervereniging ipv via de 
fotograaf. Zo kan er zowel cash als online betaald worden.De 
oudervereniging zou dan de kosten van de overschrijving op zich 
nemen. (€0.25 per transactie + 1.4% van totaal betaalde bedrag). Dit 
bedrag zou worden afgehouden van winstpercentage van de school 
GDPR gewijs: opletten met lijsten aanmaken. Lijsten worden na 
activiteiten altijd meteen verwijderd. Dit is wel een hap uit het budget 
van de oudervereniging. Is het geen mogelijkheid om toegang krijgen 
per klas om als school voor ouders online te bestellen indien ze zelf 



 
niet tot de mogelijkheid zijn. Zo worden er geen onnodige kosten 
gemaakt. 

 
 

Code oranje 
- We overlopen de mogelijke maatregelen. Deze komen op 26/10 op het 

college, nadien komt de communicatie naar ouders. 
  



 
7. TO DO 

 

 
 
  

TO DO WIE TEGEN WANNEER 
sintfeest : toneelgroep 
zoeken  

WG sint ,Tina, Elke, 
Leen 

begin 2021 

   
kelder opruimen iedereen Mag niet tot 

krokusvakantie 
dozen voor materiaal  Claudia  
Excelfile uitgaven 
aanvullen 

penningmeesters na elke uitgave 

Bevraging pizzaslag  An voor 30/10/2020 
Gesprek schoolfotograaf 
online betalen 

An  

Bestellen t-shirts en 
sweaters 

Koen voor 01/06/2021 

   



 
 

8. TE ONTHOUDEN 
 

 

TE ONTHOUDEN 

Volgende vergaderingen (start 20u, locatie op school): 
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, Leen 
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 
03/12/2021 Sintfeest 
19/02/2022 Fuif 
14/05/2022 Schoolfeest 

Schooljaar 2021-2022 stilaan op zoek gaan naar nieuwe voorzitter 

Een aan-huis-geleverd-ontbijt organiseren. 


