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1. Verslag vorige vergadering   
 
Lunchpauze 
Dit werd besproken tijdens de personeelsvergadering van januari. Kijken van films ‘s middags zal niet meer 
gebeuren, alleen bij speciale gelegenheden.  
 
Andere issues die zich tijdens de lunchpauze voordoen, zoals weinig tijd om te eten, drukte op de speelplaats,… 
worden zo snel mogelijk besproken. Er werd een kernteam opgericht om specifieke items met een kleinere groep 
te bespreken, zoals de luchpauze. 
 
Dit kan op het einde van het schooljaar opnieuw op de agenda komen. Ideeën van ODR zijn welkom! 
 

 
2. Enquête     
 
Resultaten: zie presentatie 
 
Specifieke bespreking van de idee om een werkgroep marketing op te richten: 

- Samenwerking rond communicatie met de school 
- Het zou goed zijn om een consequentere lijn uit te zetten naar de ouders, in lijn met de communicatie 

vanuit de school. Over zaken waar je hetzelfde idee hebt, kan je samen communiceren.  
o Er zou een extra pagina kunnen komen in de nieuwsbrief. 
o Foto op de website, waardoor leden gemakkelijk aan te spreken zijn. 

- Wie wilt dit wel doen? Pieter, Marjan, Hans, Ilse 
- Er zijn veel punten uit de enquête die nog besproken kunnen worden. Op welke manier kan dit?  
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3. Winterdrink: evaluatie     
 

- Zeer geslaagd initiatief 
- Er mag iets meer PR gebeuren. Het is niet duidelijk dat dit vanuit ODR aangeboden wordt. 
- Misschien kunnen de ODR-mensen mee aan de poort gaan staan om ouders uit te nodigen. 
- Heeft er iemand zicht op de aangekochte hoeveelheden? Alle drank was op. 
- Ook de KIDO-kinderen zijn naar de drink geweest. Op het einde van de drink was dit onoverzichtelijk. Er 

wordt naar een oplossing gezocht. 
- Het is beter om naar 2 standen te gaan ipv 1. Er was soms een hele lange rij. 

 
 
 

4. ICT   
 

- De lkr wachten op nieuw budget. Er was nog ongeveer 500 euro over: hiermee werden 2 laptops 
gekocht. Dit waren 2dehands toestellen. Die toestellen gingen uiteindelijk naar de zorgjuffen. Dit betekent 
dat dit budget terug vrij komt voor de lln. 

- Is er nog budget dat besteed kan worden? 1/3de van de opbrengst van het schoolfeest (2000 euro)? Is 
dit mogelijk?  

- De school wilt hiervoor 60 laptops aankopen. Tegen eind februari willen ze de beslissing kennen. Vele 
toestellen samen aankopen, kan de prijs doen zakken. Als deze toestellen samen aangekocht worden, 
kunnen deze ook samen geïnstalleerd worden. 

- De school is ook een lessenpakket aan het uitwerken rond internetveiligheid. Ze willen dit geven van het 
4de tot het 6de leerjaar met een 5-tal lessen.  

 
 
 

5. Quiz 
 
De uitnodiging voor de try-out en de quiz zijn verstuurd.  
Zakjes voor de prijzen: Jef kijkt daarvoor. 
Er is een hele lijst van sponsors. Iedereen zorgt voor de prijzen bij de handelaars waarvoor hij zich opgeeft. 
 

 
 

6. Verhuur materiaal ODR  
 
Dit kan uitgeleend worden aan andere verenigingen, zonder vergoeding. 
 

 
 

7. Bekers schoolfeest 
 

- De prijs voor de aankoop van bekers is hoog. 
- Kunnen de bekers van de Wijgmaalse feesten gebruikt worden? 
- Bij andere scholen informeren? 
- Kan een bedrijf dit sponsoren? 
- Sara informeert bij de scholengemeenschap 

 
 
 

8. Oud-leerlingenfuif   
 
Deze wordt gecombineerd met een kinderdisco in 3 delen. 
De toegangsprijs bedraagt 2 euro. Voor de allerkleinsten is er geanimeerd dansen. 
Voor de grootsten wordt er gesproken met de Chiro, voor ondersteuning. Zij waren heel enthousiast.  Dit wordt 
afgesloten om 20u. 
 
Om 21u zijn de oudleerlingen (via Facebook) en de ouders welkom.  
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Er komen enkele dj’s draaien. Een laatste dj draait tot de laatste vertrokken is. 
Voor de volwassenen: inkom van 5 euro. 
 
Er is ook een actie via facebook: als een oud-leerling een oude schoolfoto vindt, krijg je een gratis consumptie.  
 
De school heeft de hulp van ODR niet nodig: het is de bedoeling dat de school dit alleen doet. 
 

 
 

9. Enquête school 
 
De school heeft ouders bevraagd mbt het reilen en zeilen van de school. 
Er was een geode respons: 131 van de 440 adressen waarnaar het vertrokken is. Er komt nog één herinnering 
en men sluit af op maandag.  
 

 
PAUZE 
 

10. Engagement ODR-leden  
 

- Wat met mensen die nooit aanwezig zijn? Wat maakt dat men zeurt over het engagement? We voeren 
hierover een gesprek. 

- Het engagement gaat niet enkel over de opkuis bij activiteiten, dus misschien o.a. voor zetten 
- Het gaat vaak over het opkuisen: het is belangrijk om dit samen te doen.  
- Teerdag: vroeger was dit in September. Dit is beter: zo leren nieuwe leden iedereen sneller kennen. 

  
 

11. Investering in ICT  
 
We vinden de investering in ICT zeker zinvol, maar is dit financieel nu wel haalbaar? 
Kunnen we andere inkomsten zoeken (quick win)?  

- Kunnen we iets doen voor moederdag? 
- Knippen in de begroting van de werkgroepen? We beslissen dat we voor de contactouders geen budget 

meer voorzien volgend schooljaar.  
- Week van de smaak: meenemen van de eigen groenten. Geen kostenpost meer in de begroting. 

 
 
 

Volgende vergadering: 16 februari 2017 
 

 
Hans Coessens         Sophia Hoornaert   
           
Voorzitter         Secretaris 


