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 Aanwezigen 

Valérie, Wim, Laurence, Liesbet, Nathalie, Benny, Philip, Matthias, Elke  

en vanuit de school: juf Aline en juf Annelies 

 te bespreken punten 

1. wijziging oudercomité naar ouderraad 

2. voorbije activiteiten  

3. toekomstige activiteiten 

4. vraag vanuit de school 

5. vraag aan de juffen 

6. volgende algemene vergadering 

 

1. Wijziging oudercomité naar ouderraad 

 huishoudreglement ouderraad werd doorgestuurd 

graag bekijken tegen volgende vergadering en opmerkingen doorgeven 

Men komt hierop terug volgende vergadering 

 brief aan schoolbestuur werd verstuurd, nog geen reactie gekregen 

 nieuwe rekening bij VDK nog op te stellen, samen af te spreken met 

penningmeester Siska 

 

2. Voorbije Activiteiten 

 ontbijt voor de dag van de juffen 

o Respons van de juffen: 'Merci, Dat was super!' 

 achterstallige factuur van bij Lambrechts 317€ werd betaald (mbt schoolfeest 

Schelderode) 

 

  



Verslag Ouderraadvergadering 
16/10/18 

De Graankorrel  

2 
 

3. Toekomstige activiteiten 

 Kaas en bieravond 24/11/18 te Schelderode 

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

Matthias 

o 200 personen max  - 2 shiften 

o affiches hangen reeds uit 

o uitnodigingen: tekst nog te vragen bij Lise 

o uit te testen warme drank met koffie, jenever, slagroom, 

chocoladeschilfers 

o Benny vraagt gratis bakfrigo's 

o vragen aan Kenny om alles te leveren tegen 15u00 ten laatste 

o klaarzetten zaal vrijdag na school, start hulp juffen om 15u00 

o tent opzetten vrijdagavond afspraak om 17u30 

o happy hour tussen eerste en tweede shift om eerste shift buiten aan bar 

te krijgen 

o werkverdeling wordt opgesteld door Laurence tegen 5/11/18 

 6 buffet 

 5 obers 

 3 toog 

 1 aanvuller drank 

 1 aanvuller buffet 

 1 berekenaar 

 2 afwasser 

 2 kassa onthaal 

 2 bar buiten 

o opkuis allemaal samen die avond zelf 
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 kaartenactie november-december 18 

o team: Laurence en Valérie 

o Carlo ontving reeds het papier 

o technieken kunnen desgewenst getoond worden door Laurence in Vurste 

op woensdagnamiddag of op school op dinsdagvoormiddag of 

donderdagnamiddag 

o folder met tips werd gegeven aan de aanwezige juffen  

o zeer belangrijk: een goede invulling per werkje 

o graag binnengeven tegen 14/11/18 

o nog na te vragen: dubbele of enkele kaart?, met of zonder enveloppe?, 

standaard formaat?  

o per kind 8 sets/8 kaarten/6€ 

o wat niet verkocht werd mag teruggestuurd worden, zonder 

aankoopverplichting dus 

 Fuif 23/02/19 Schelderode 

o team: Leen, Tinneke, Nathalie, Klaartje 

 quiz 27/4/19 te Melsen scoutslokaal? 

o team: Maaike, juf Ina 

 

4. 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. 

 gordijnen werden besteld en betaald +/- 4800€ 

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

nieuwe keukenhanddoeken, ... 

 keukenhanddoeken en washanddoeken werden gekocht en aan Carlo 

overhandigt 

 

5. Vraag aan de juffen 

 graag tegen de quiz van elke juf/meester een babyfoto voorzien en afgeven aan 

ouderraad, om op een leuke manier de juffen te leren kennen en herkennen  

 

6. Volgende algemene vergadering 

 doodle volgt snel 


