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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd, met volgende opmerkingen: 
 

- De enquête zal worden voorgelegd aan de schoolraad vooraleer deze uitgestuurd wordt.  De schoolraad 

is pas in februari, dus de enquête zal pas februari/maart worden verstuurd. 

- Open ODR: in principe is elke ODR open, dus een open ODR met aantrekkelijke agendapunten is een 

beetje dubbel.  Zie volgende punt. 

- Moeten de kinderen buiten spelen in de Kido?  Bij droog weer worden de kinderen gestimuleerd om 

buiten te spelen, maar dit is geen verplichting.  Wat de ‘overbevolking’ van de Kido betreft werden cijfers 

opgevraagd bij Kido.  Hieruit blijkt dat het aantal kinderen in september sterk gelijkaardig is aan de 

aantallen van maart vorig jaar. 

- Middagpauze: De kinderen die hun boterhammen vergeten zijn kunnen deze opeten om 13u15.  Ook bij 

de oudere kinderen wordt gestimuleerd dat er een boterham wordt doorgegeven als iemand zijn 

boterhammen niet bij heeft. 
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2. Open ODR (extra puntje nav. verslag) 
 
Het agendapunt van de open ODR werd opnieuw besproken.  Er moet worden gecommuniceerd dat alle ouders 
welkom zijn op elke vergadering als de punten hen interesseren.  Dit zal gecommuniceerd worden via 
verschillende kanalen:  
 

- De agenda zal tijdig gepubliceerd worden op de website 

- Dit zal via Gimme (kanaal ODR) worden aangekondigd 

- Ook via Facebook kunnen de agenda en het verslag worden gepubliceerd 

- Er zal een tekstje worden voorbereid voor de Twijgbrief die in januari verschijnt 

 
 

 

3. Financiën 
 
Voor diverse posten (oa cultuur) werd dit jaar het budget overschreden.  Dit jaar kunnen we deze 
overschrijdingen wel aan, maar er wordt met aandrang aan alle werkgroepen gevraagd om naar volgend jaar toe 
hun budget goed voor te bereiden en uitgaven te bewaken.  
 
De tussenstanden van het budget zullen frequenter naar alle werkgroepen worden gecommuniceerd zodat 
iedereen weet wat er nog kan worden uitgegeven. 
 

 

4. Music For Life 
 
In tegenstelling tot eerdere berichten zal er geen actie voor Music For Life worden gedaan.  De wil was er wel, 
maar wegens het hele drukke programma in December en de opname van de videoclip was het niet 
realiseerbaar. 
 

 

5. Zebrapad en nieuwe regels van de stadswacht 
 
De stadswachten mogen enkel het zebrapad bewaken en mogen dus niet de auto’s tegenhouden die van de 
Spar komen en links de Groeningestraat in willen.  Hierdoor ontstaat een gevaarlijke situatie voor de kinderen die 
uit de Groeningestraat komen en dus eerst moeten oversteken vooraleer ze aan het (bewaakte) zebrapad 
komen. 
 
Er is vanuit de school reeds een mail gestuurd naar de verantwoordelijke van de stadswachten 
(Remi.buys@leuven.be).  Er zal ook vanuit de ODR een mail worden gestuurd om de boodschap meer kracht bij 
te zetten.   
 

 
6. Werkgroepen 
 
Werkgroep Actie 
 
Er is een nieuw idee.  We zouden (klaargemaakte) pasta willen verkopen van dezelfde leverancier van de 
pizza’s.  Hier kan voldoende marge op gemaakt worden en kunnen hopelijk meerdere porties per gezin worden 
verkocht. 
 
Als datum wordt gekozen voor 16 maart, omdat dat niet te dicht bij andere verkoopacties ligt.  Eventueel kan het 
een week vervroegd worden zodat de afhaling gelijk komt met de 2de handsbeurs op 9 maart om zo meer volk 
naar de beurs te lokken, maar dan blijft de pasta mogelijk langer liggen.  Dit wordt verder bekeken binnen de 
werkgroep. 
 
 
 

mailto:Remi.buys@leuven.be
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Wijn 
 
De wijnactie was voorzien voor 23 februari wat heel dicht bij de Quiz en de Pasta komt te liggen zodat het heel 
veel wordt.  In de herfst zijn minder acties voorzien en dit is beter want dan kunnen de mensen wijn indoen voor 
de feestdagen.  De wijnverkoop wordt dus verplaatst naar het najaar. 
 
De werkgroep bekijkt het idee om de wijnavond te verbreden en ook enkele speciale bieren aan te bieden. 
 
 
Werkgroep Mos 

- Er zal iets flexibeler omgesprongen worden met het toegelaten afval.  Een stukje keukenrol om je mond 

af te kuisen moet wel kunnen. 

- De verschillende klassen hebben milieutaken gekregen 

- Er is een tweede compostvat aangeschaft dat ondertussen al goed gebruikt wordt 

- Op 6 februari is het dikketruiendag.  Er zal aan de kinderen gevraagd wordt groene of bruine truien aan 

te doen en dan wordt een reuzegroot schilderij van een loofboom gemaakt op de speelplaats. 

- 22 maart is het wereldwaterdag.  Dan zal er een vastenvoettocht naar drinkbaar water worden 

georganiseerd.  

- Op 9 maart is er een tweedehandsbeurs voor alles wat met kinderen te maken heeft.  Meer info volgt 

binnenkort. 

- De werkgroep zou bladkorven willen aankopen omdat de compostbakken momenteel boordevol afval 

zitten. 

Week van de smaak 
Wegens organisatorische redenen kon deze actie niet tijdens de officiele week van de smaak plaatsvinden.  De 
actie ‘week van de soep’ (gelijk aan vorig jaar) zal worden verplaatst naar de tweede schoolweek van januari. 
 
Quiz 
De werkgroep Quiz vraagt om alvast te beginnen uitkijken naar sponsors.  Kathleen stuurt de lijst door naar 
iedereen zodat de taken verdeeld kunnen worden.  Iedereen die nog nieuwe handelszaken kent of goede 
connecties heeft mag deze aanbrengen. 
 

 

7. Varia 
 
Juf Anne heeft gevraagd naar binnenbanden van fietsen.  Een leerling heeft via Velo een hele hoop banden 
gekregen waardoor nu heel wat kinderen geholpen zijn.  De foto van enkele leerlingen staat nu op de Facebook-
pagina van Velo. 
 

 

Volgende vergadering: 25 januari 2018 
 

Hans Coessens         Pieter Heymans   
           
Voorzitter         Secretaris 


