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DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 
 
 

 
2. Evaluatie winterdrink 
 
De winterdrink was opnieuw een succes.  Er was veel volk in een gezellige sfeer.  Er stond ook redelijk veel volk 
buiten. 
 
Een aantal kinderen die naar de Kido moesten zijn op de speelplaats blijven plakken.  Daardoor moest er 
permanent een leerkracht of Sarah aan de poort staan om te zorgen dat er geen kinderen buiten gaan zonder 
ouders. 
 
Volgend jaar zal er ook gezorgd worden voor cake en chocomelk in de Kido zodat die leerlingen niets missen. 
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3. Rode Neuzen 
 
Er wordt gezocht naar een besteding voor de rest van het Rode Neuzen-budget.  Er is nog wat budget nodig voor 
inkleding van het tuinhuis.  Voor de rest van het budget zijn er vanuit het Rode Neuzen team al wat ideeën 
geopperd die worden voorgelegd aan het leerkrachtenteam. 
 
Het tuinhuis werd gebouwd, het moet enkel nog behandeld worden.  Het uitleensysteem wordt uitgewerkt zodat 
het zo snel mogelijk zal kunnen gebruikt worden. 
 

 
4. Doe-beurs 
 
Er is een Doe-beurs voor leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar.  Op woensdagvoormiddag 19 februari 
kunnen scholen inschrijven, ’s namiddags kunnen kinderen de beurs op eigen initiatief bezoeken.  
 
De plaatsen voor scholen zijn intussen allemaal volzet.  De school heeft gekozen hier niet aan deel te nemen om 
dat dit telkens in dezelfde periode valt als de sneeuwklassen.  De beurs zal door de ODR via Gimme 
gecommuniceerd worden voor leerlingen die ’s namiddags willen bezoeken. 
 

 
5. Fuif + toneel 
 
De verkoop van kaarten voor het toneel verloopt goed.  Er zijn ook al mensen van buiten de school kaarten 
komen kopen.  Er worden ook veel steunkaarten verkocht.  Er zijn een aantal vragen rond de methode om 
kaarten mee te geven en aan te rekenen als ze niet terugkomen.   De school weet welke ouders het moeilijker 
hebben en mogelijk gevoelig zijn voor sociale druk en zal dit actief opvolgen. 
 

 
6. Spaghettifeest 
 
Er zijn al heel veel helpers.  Er wordt eerst beroep gedaan op de ouders van het vierde en zesde leerjaar (omdat 
de opbrengst voor hun kinderen is) en dan aangevuld met andere ouders.  Een aantal ouders hebben al de 
boodschap gekregen dat er voldoende helpers zijn en dat hun hulp dus niet nodig zal zijn. 
 

 
7. Trooper 
 
De inkomsten van Black Friday, Sint en Kerst waren goed en hebben een mooi budget opgeleverd dat kan 
besteed worden.  De volgende kans op opbrengsten is bij het boeken van de zomervakanties, dus moeten we 
Trooper onder de aandacht blijven brengen.  De papieren flyers zullen binnenkort met de leerlingen worden 
meegegeven. 
 

 
8. Varia 
 
De ski-reis is zeer leuk verlopen.  Alle zesdejaars waren mee.  Het weer viel mee, het was een mooi gebied en 
iedereen is heelhuids teruggekeerd.  Iedereen tevreden dus. 
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DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. Quiz 
 
Sponsoring: er is een lijst met handelaars die vorig jaar werden gecontacteerd.  Wie bepaalde handelaars kent 
die nog niet op de lijst staan of invloed kan uitoefenen om mooie prijzen te bemachtigen mag dit altijd toevoegen 
aan de lijst.  De lijst zal online gezet worden zodat iedereen zal aanvullen. 
 

 
2. T-shirts / hoodies 
 
Er zijn pasvormen voor T-shirts en hoodies.  Alle aanwezigen hebben kunnen passen, de anderen moeten dit 
nog doen.   
 
Voor de hoodies zal de prijs opgevraagd worden alvorens wordt beslist of we dat gaan doen. 
 

 
3. Voorbereiding begroting 
 
Vanuit de school werd eerder de bedragen doorgegeven voor het volgende jaar  
 
Penningmeester, voorzitter en secretaris komen nog samen om de begroting en algemene vergadering van 11/2 
voor te bereiden. 
 

 
 
 

Volgende vergadering: 11 februari 20u45  
– Voorafgegaan door algemene vergadering om 20u 

 
Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter                    Secretaris 
         


