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 Aanwezigen 

Eric, Benny, Siska, Valérie, Klaartje, Tinneke, Leen, Nathalie, Sharon, Melissa, Liesbet, 

Laurence  en vanuit de school: Carlo 

 te bespreken punten 

1. wijziging oudercomité naar ouderraad 

2. data activiteiten 

3. vraag vanuit de school 

4. to do 

5. volgende algemene vergadering  

 

1. Wijziging oudercomité naar ouderraad 

 werkgroep ouderraad komt hierop terug 

 brief aan schoolbestuur dient opgesteld en verstuurd te worden 

 brief aan ouders dient opgesteld en verstuurd te worden 

 aantal mandaten vast te leggen 

 doelstelling: organisatie activiteiten, vertegenwoordiging schoolraad, bewaken 

veiligheid ,... 

 nieuwe rekening opstellen 

 Feestcomité kan blijven bestaan 

 

2. Data activiteiten 

 Welkomstfeest zondag 23/09/18 

o 13u00 openingswoordje + aperitief  

(glaasje cava of fruitsap, glazen te vragen bij Kenny) 

3 helpers nodig 

o 13u30 stoet van Melsen naar Schelderode obv een Salsa brassband  

o 14u00 -18u00 leuke activiteiten op de school van Schelderode (go cars 

parcours, springkastelen, ...) 

roulerend systeem van 10 helpers nodig (2 shiften van 5 personen) 

 Kaas en bieravond 24/11/18 te Schelderode 

o team: Benny, Liesbet, Siska, Melissa, Sharon, Valérie, Eric 

o 150 personen max + 2 shiften (17u30 + 20u00) 

o alternatief voor kaas: vleesbordje, broodje beenhesp? 

 kaartenactie november-december 18 

o team: Laurence en Valérie 

 Fuif 23/02/19 Schelderode 

o team: Leen, Tinneke, Nathalie, Klaartje 

 quiz 27/4/19 te Melsen scoutslokaal? 

o team: Maaike, juf Ina 
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3. Vraag vanuit de school 

 vraag naar investering in nieuwe gordijnen voor in de klassen te Schelderode: 

offerteprijs +/-4400€. Ok goedgekeurd, maar dan wel dit jaar geen 10€ 

klasbudgetschenking, wel 10€ schenking voor uitstappen. 

 ander idee vanuit oudercomité: keuken in Melsen aan pakken, investeren in 

nieuwe keukenhanddoeken, ... 

 

4. To do 

 trouw zoon juf Ann: kaartje afgeven tav juf Ann (Liesbet doet dit) 

 woordje uitleg geven op infoavond: Leen en Maaike 

 pensioen juf Christianne: vrijdag voor herfstvakantie bloemetje afgeven in naam 

van ouderraad 

 

5. Volgende algemene vergadering 

 begin oktober, doodle volgt snel 


