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 Aanwezigen 
Valérie, Jan, Matthias, Sharon, Benny, Siska, Elke, Maaike, Leen, Nathalie, Klaartje, Wim, 
Liesbet 
Juf Julie (K3AM), juf Elke (L5S) 
 

 Agendapunten 

1. Komende kalender 2019 
 April : quiz 
 5/4 : pannenkoeken voor de wenskaarten 
 11/5 : vormsel 
 9/6 : Bottelare eerste communie 
 16/6 : schoolfeest – barbecue Schelderode 
 25/6 : proclamatie Schelderode 
 25/6 : frietenbak Melsen 
 27/6 : frietenbak Schelderode 

 
2. Afsluiting wenskaarten 

 
3. Afsluiting fuif 

 
4. Status financieel 

 
5. Investering 

 
6. Extra 

 Paaszakjes : helpende handen om zakjes te maken? 
 Leen : Maaltijden in de klas Melsen 
 Leen : Ophalen kindjes in Melsen 
 Benny: frigo benutten voor de boterhamdozen fris te houden 
 Liesbet: betalingen via enveloppen boekentas 
 Siska: unboxing video 
 Siska: orde en netheid op school 
 etentje OR/juffen/Carlo  
 Kalenderbepaling in mei dit jaar voor activiteiten volgend schooljaar 
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1. Komende kalender 2019 
 April : quiz 

o locatie/kostprijs/datum 
 parochiezaal Melsen: 250€ + drankafname zaal, werd gereserveerd 

door Carlo, kan deze prijs nog verminderd worden?, quizwerkgroep 
bekijkt of dit eventueel zou kunnen geannuleerd worden? 

 Groenendael: 105€ + vrije drank keuze; quizwerkgroep kijkt nog 
eens naar vrije data van deze zaal 

 Jeugdhuis De Gnirk: 190€ 
 zaal school Schelderode: gratis maar dan wel op andere datum? 

Matthias informeert hiervoor (bij Martine 0473 22 34 63) 
 data dan toch nog wijzigen?: 

 voorkeuren data: 26/4; 27/4; 30/4 (is dit wel een goede 
datum?); 3/5; 4/5 

 ZEKER NIET op 12/4 of 13/4 of 14/4 scoutsquiz dit weekend 
o affiche/flyers 

 via Filip Fiers 
 Valérie vraagt dit na, Maaike voorziet de nodige info 

o prijzentafel 
 sponsorlijst wordt doorgestuurd van de vorige editie 

(Carrefour Melsen, apotheek, Inex, Kapper Jurgen, 
chocoladefabriek,...)  

 verdelen wie waar gaat vragen 
o werkwijze 

 max 6 personen/quizgroep 
 5€ inscrhijvingskost/persoon 
 vorig jaar 12 quiztafels 

o beperkte drankkeuze 
 te bestellen bij Likovin 

o GEEN ETEN aanbieden 
 hooguit hapjes alla kaasblokjes, salami, olijven 

o helpende handen 
 4 verbeteraars quiz 
 4 helpers toog 
 4 helpers bediening zaal 
 to do lijst wordt nog door gestuurd 

 
 5/4 : pannenkoeken voor de wenskaarten 

o nu reeds 5 bereidwillige helpers 
o donderdag voor de paasvakantie worden de pannenkoeken geleverd 
o vrijdag voor de paasvakantie traktatie; tijdstip wordt bepaald in overleg 

met Carlo 
o microgolf zelf te voorzien in Melsen! 
o per klas verdeling: opgerolde pannenkoek uit het vuistje, zonder suiker, in 

stukje boterpapier 
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 11/5 : vormsel 

o geen receptie meer voorzien door OR 
 

 9/6 : Bottelare eerste communie 
o WEL receptie voorzien door OR 
o op school in Melsen: Valérie zal bij Carlo de zaal reserveren 
o aanwezigen: naaste familie ipv enkel ouders+broer/zus 

 
 16/6 : schoolfeest – barbecue Schelderode 

o werkgroepsamenstelling:  
 Valérie,  
 Benny, 
 Matthias,  
 Leen,  
 Klaartje,  
 Carlo? 
 ??? indien er nog mensen willen aansluiten bij deze organisatie 

graag melden aub !!! 
 

 25/6 : proclamatie Schelderode 
 25/6 : frietenbak Melsen (kas school) 
 27/6 : frietenbak Schelderode (kas school) 

 
2. Afsluiting wenskaarten 

 was heel veel opvolgingswerk, met dank aan Valérie voor deze heuse klus 
 ID volgende editie: 

o geen data vermelden op de wenskaarten 
o geen leerjaar op vermelden 
o opvolging/kind 
o NIET elk jaar te organiseren 

 
3. Afsluiting fuif 

 meer reclame maken en meer helpende handen nodig 
 niet zoveel volk komen opdagen (vorig jaar +/-130; nu +/-100) 
 GEEN eten meer aanbieden: er werden bijna geen frietjes gegeten 
 ID volgende editie: 

o MEER helpers OR nodig 
o flyeren aan schoolpoort de donderdag of vrijdag vooraf was een succes! 
o afwisselen met een gewone fuif; geen verkleedparty 
o Datum niet veranderen 
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4. Status financieel 
 Opbrengst wenskaarten : 2363,6€ 
 Opbrengst fuif : 867,4€ 

o OPGELET: graag ticketjes van aankopen goed bewaren voor te kunnen 
staven in de uitgaven 

 Stand rekening 28/02/19: 10524.49€ 
 dit jaar al +/- 8322€ uitgegeven aan school: 

o -5500€ gordijnen 
o klasbudgetten 
o ... 

 de te verwachte uitgaven / inkomsten 
o - 2000€ techniekkoffer 
o + 500€ opbrengst quiz 
o + 2000€ schoolfeest 
o - zeeklassen volgend jaar 

5. Investering 
 - 2000€ techniekkoffer 
 - zeeklassen volgend jaar 

 
6. Extra :  

 Paaszakjes : helpende handen om zakjes te maken? 
o paaszakjes zullen worden uitgedeeld op eerste dinsdag na paasverlof 
o dozen voorzien om gevulde zakjes te verplaatsen en te stockeren 
o een datum nog te prikken in of voor Paasverlof, of paasmaandag om zakjes 

te vullen 
 

 Maaltijden in de klas Melsen 
o boterhameters 1ste en 2de leerjaar in Melsen eten in de klas 
o reden? te druk in de refter 
o reeds twee shiften in de refter 
o eerste vijf minuten stilte in de refter daarna mag stilletjes babbelen wel 

 
 Ophalen kindjes in Melsen 

o 1ste en 2de leerjaar op de speelkoer 
o kleutertjes in de klas afhalen dit is soms wat hectisch 
o graag prijzen voor opvang volgend jaar niet te verhogen 
o facturen opvang kloppen vaak niet, van kinderen uit zelfde gezin 
o ID scansysteem voor correcte opvolging tijdstip kinderen in opvang 

(blad met scancode voor elk kind, bij afhaling melden aan de 
toezichthouder dat je doorgaat, kind zijn code wordt gescand, dit is dus 
ook gekoppeld aan facturatie opvang te bevragen bij Carlo door de 
aanwezige juffen 
 

 Frigo benutten voor de boterhamdozen fris te houden 
o dit gebeurt al in de zomer, maar graag ALTIJD? 
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 Betalingen via enveloppen boekentas?  
o voor alle activiteiten georganiseerd door de OR in de toekomst laten 

betalen via overschrijving op onze rekening 
o met duidelijke vermelding naam kind, klas, soort activiteit... 
o is veel traceerbaarder en transparanter zo 
o moet wel sowieso goed opgevolgd worden 
o dus NIET meer met enveloppen mee te geven aan de kids via de boekentas 
o men kan in uitzonderlijke gevallen ook wel de avond zelf nog betalen, maar 

dit zal niet vooraf worden gecommuniceerd 
 

 Unboxing video maken bij eerste maal opendoen techniekkoffer  
o om te gebruiken op social media of op voorstelling in de Kluize 

 
 Orde en netheid op school 

o is er een regeling, beurtrol kids voor de tafels in de eetzaal schoon te 
maken 

o idem voor opruim van de speelkoer? 
o deze waren erg vuil, werd gezien bij de voorbereidingen van de fuif 

 
 etentje OR/juffen/Carlo  

o nog te regelen  
o iedereen alvast 18/5 vrijhouden 
o partners ook welkom 
o iedereen betaalt voor zichzelf incl juffen, OR leden. Enkel Laurence en 

Annemiek worden getrakteerd 
o Carlo informeert alle juffen hieromtrent 
o locatie is nog even een verrassing... Klaartje bekijkt dit 
o ID brainstormsessie op deze avond met de juffen erbij in verschillende 

groepjes en elk groepje dient een nieuwe activiteit voor te leggen 
 

 Kalenderbepaling in mei dit jaar voor activiteiten volgend schooljaar 
o ID mee te nemen: 

 ontbijt  
 ontbijtmanden 
 EHBO bij kids: je kan via huis ven het kind ook subsidies verkrijgen 

voor dergelijke spreker te laten komen, voor bepaalde activiteiten 
 bloemenverkoop: doelgroep vergroten? 

 


