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Meester Wim 
Juf Katrin 
 
 
 
DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 
 
Het verslag werd deze maand zeer (te) laat doorgestuurd, waarvoor excuses door de secretaris 
 
Er staan staantafels in promo in de Makro, deze werden meteen tijdens de vergadering besteld. 
 

 

2. Evaluatie quiz 
 
Er waren veel positieve commentaren op de quiz (zie ook zelfde onderwerp in tweede deel. Er waren geen 
opmerkingen en de turnzaal was heel proper gekuist. 
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3. Schoolfeest 
 
Het thema van het schoolfeest wordt “De Twijg rond de wereld” waarbij gewerkt wordt rond de verschillende 
culturen op school.   
 
Er zijn bekers, voor de wijn en de Duvels zullen glazen worden gevraagd bij de brouwer. 
 
Het culinair aanbod zal bevatten:  

- Marokkaans:  Briwat (marokkaanse Samosa’s), marokkaans slaatje en couscous met kip 

- Chili Con Carne 

- Zweedse Hotdogs 

- Amerikaanse Hamburgers 

Het is jammer voor onze Marokkaanse vrijwilligsters en bezoekers dat het schoolfeest midden in de Ramadan 
valt. 
 
 

 

4. Bekers 
 
Er werden 2.170 bekers gekocht en plastic dozen om ze in op te bergen.  Er wordt gevraagd of de ODR voor de 
helft van de aankoopprijs kan bijdragen.   De bekers worden mee in het MOS-subsidiedossier toegevoegd in de 
hoop langs die kant nog wat te recupereren. 
 
Er wordt beslist de bekers volledig als kost in te brengen binnen het schoolfeest.  Daardoor zal de winst iets lager 
zijn, maar dan zitten we hopelijk weer voor heel wat jaren goed.  
 

 
5. Tweedehandsbeurs 
 
Er was weinig volk, er werd weinig verkocht.  Voor een volgende editie kan er eventueel ook reclame worden 
gemaakt in de buurt. 
 
Er wordt voorgesteld de beurs in het weekend te houden, gecombineerd met een andere activiteit om meer volk 
te lokken. 
 
Het staangeld en de hotdogs hebben 200 euro opgebracht voor de school. 
 

 

6. Vervanging zieke en zwangere juffen 
 
Er zijn momenteel veel juffen tegelijk afwezig.  Sommige klassen hebben meerdere wissels gehad op korte tijd.  
De vervanging is vaak moeilijk en vervelend voor de leerlingen en ouders, maar ook voor de school. 
 
De directie begrijpt de bezorgdheid van de ouders en doet haar uiterste best om elke vervanging zo snel mogelijk 
in te vullen.   
 

 

7. Varia 
 
Familienieuws: juf Marie is mama geworden van Otis. 
 
De enquêtebriefjes komen vlot binnen 
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DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. Evaluatie Quiz 
 
Het was een zeer toffe quiz, de werkgroep heeft goed werk geleverd.  Er was veel positieve feedback. 
De prijzentafel was ook dit jaar weer dik in orde. 
 

 

2. GDPR 
 
Pieter Jan is informatie aan het verzamelen en zal een draaiboek samenstellen over hoe we met data moeten 
omgaan.  Hij overlegt ook met de school omdat daar meer verplichtingen zijn. 
 
Enkel de persoonlijke data die noodzakelijk is voor de werking mogen worden bijgehouden. 
 

 

3. Zomerbar 
 
De zomerbar zal doorgaan op 22 juni.  De werkgroep start met de voorbereidingen.   
 

 

4. Datum etentje 
 
Er zal een Doodle worden uitgestuurd om een datum te vinden. 
 

 
 
 

Volgende vergadering: 23 mei 2018  
 

Hans Coessens         Pieter Heymans   
           
Voorzitter         Secretaris 


