Ouderraad 12 september 2016
Aanwezig : Liesbeth, Katleen, Miel, Bart, Myriam, Inge, Leentje, Katrien, Tina.
Welkom nieuw lid
Katrien, mama van Tesfahun in L4B
Kriebelteam :
-

12 oktober
Wie komt er helpen ?

Strapdag :
-

16 september
Ouderraad gaat mee flyeren aan de schoolpoort, zowel ’s morgens als ’s avonds, wie helpt ?
Verkeersagent Bart
Ketnet komt filmen
Schoolstraat : nog in onderzoek
Aantal fietsers naar school stijgt

Dag van de leerkracht :
-

5 oktober (om 7.30 klaarzetten)
Gezond ontbijt : fruit (Inge), yoghurt (Inge), granola (middelbaar), vers fruitsap (Inge), sapfiets
(Katleen), decoratie (middelbaar), yoghurtcake (Hanane), amandelbrood (Tina)

Kwis :
-

18 november
Liesbeth zorgt voor takenlijst
Youssef : affiche + presentatie ?
o Inkom = € 20,00
o Rest van de gegevens mogen overgenomen worden
Hapjes hogere prijzen, tripel + bier was op : meer bestellen
Presentatie : Youssef, of juf Liesbeth, ander juf/meester ?
Prijzen ronselen, als je ergens iets gekregen hebt, even op mail zetten (zodat we daar geen 7x
hetzelfde gaan vragen)
Hamid : technische kant kwis
7 november (volgende ouderraad) overlopen we bestellijst, definitieve takenlijst, wanneer we
prijzen inpakken, de prijzenlijst (hapjes, drank, …)
Zie hieronder ook evaluatie kwis (zoals genoteerd in maart ’16)
o
o

Kwis was goed en opbrengst navenant 
Hapjes werden erg goed verkocht, maar mogen volgend jaar duurder aan de man gebracht worden

o
o
o
o
o
o
o
o

Prijs kwis mag eveneens verhoogd worden (naar € 20,00)
Er mogen GEEN eigen snoeperijen genuttigd worden (aanpassen in reglement)
Onderling beter afspreken wanneer er opgehaald moet worden (eventueel afroepen), eveneens duidelijk
vermelden bij begin kwis
Vragen waren volgens meeste deelnemers prima opgesteld, sommige vonden dat er geen evenwicht was
in lengte van de vragen
Maneblusser was te snel op
Onze prijzentafel was dik in orde ! naar volgend jaar toe : sponsorblad maken
Sponsors die we nog niet gecontacteerd hebben : hotel Vé, Banier, Gauthier (Myriam heeft
contactpersoon)
Klusjesmiddag : bordjes aanpassen “dorst”

Varia :
-

Offerfeest : hoeveel afwezigen : groot verschil van klas tot klas
Hulp van ouders : bart.serneels@scheppersinstituut.be
Ski-uitrusting (slechts éénmalig gebruik) : eventueel stock Scheppers : Inge gaat samen met
lkr 6de jaar nakijken hoe we iets kunnen organiseren
School in Zicht : buurtschool promoten, geboortejaar 2015, ouders vergezellen Inge op een
‘marktje’ waar scholen worden voorgesteld (ergens in februari), daarna volgt er dan een
schoolbezoek en ten slotte een terugkomavond (enkel ouders, geen directie).

