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TERUGBLIK 
 

1. Sinterklaas: 
Bedankt Lies voor het leveren van de zakjes en de attenties. De begeleiding van de ouderraad werd 
gemist.  
 

VOORUITBLIK 
 

1. Wafel- en truffelverkoop: 
Er werden 602 dozen verkocht. Dozen worden woensdagvoormiddag geleverd. Per klas worden de 
dozen klaargezet. Sortering per klas zal gebeuren op donderdagavond 20u. De ouderraad voorziet een 
berichtje aan alle ouders (mail) en stickers om op de dozen te plakken. +- 1.700 euro opbrengst 
 
 

2. Bedanking leerkrachten superhelden 

Leuk initiatief en dikke dankjewel van de leerkrachten. Positieve feedback van de ouders om aan te slag 
te gaan met de tekeningen. Het bussen van de tekeningen bij leden van de ouderraad verliep vlot. 

 

3. Italiaans Restaurant: 
De kogel is door de kerk – take-away editie 2022. Lunch Broekveld is de nieuwe traiteur. De 
samenwerking van de Catering Company met heel wat andere verenigingen heeft de doorslag gegeven 
om te veranderen. We gaan grotendeels nadruk leggen op pasta’s, maar aanvullen met Vlaamse kost 
(10 à 11tal gerechten).Prijzen zijn vergelijkbaar met The Catering Company. Ook terug dranken en o.a. 
Adapt blijven grotendeels aanbieden.  
  

Nieuw dit 2022 = website met betaalfunctie om administratieve verwerking te automatiseren.  

Vraagje voor leerkrachten – bedankje door de leerlingen. Idee om een tekening te laten maken op de 
zakken?  

 

Weekend van 8-9 januari = flyerweekend. 
 

4. Naschoolse activiteiten: 
Verder op te volgen. 
 

5. Scholenraad midden januari 
Agendapunten te bespreken tijdens volgende vergadering. 

 

VARIA 
 

6. Infoavond: 
Graag tegen volgende vergadering 11/01/2011 nadenken over topics en/of concrete sprekers die aan 
bod kunnen komen tijdens een (online) infoavond. Het lijkt ons beter om voorbeelde te concretiseren 
voor een online bevraging naar ouders over mogelijke interessen.  

Bijvoorbeeld: Nieuwe autoriteit ( voorbeelde juf Els)  – genderneutraliteit  

 



 

7. Herinnering volgende vergadering – 11/01 
Opgelet! Online vergadering – Blijvend zolang de coronacijfers niet beteren. 
Dinsdag 11/01, dinsdag 15/02, maandag 14/03, dinsdag 19/04, maandag 16/05 en dinsdag 14/06. 
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