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Aanwezig 
Willem Verhaeghe 
Isabelle Devooght 
Frederic Saelens 
Frank Vanacker 
Stijn D'Hoore 
Perry Timmerman 
Jelske Vandormael 
  
Juf Lore 
Juf Katrien 
Juf Kelly 
  
Verontschuldigd 
Gerd Vanrenterghem 
Sybille Demaeght 
Tineke Verhulst 
Leen Vandevoorde 
  
  

Agendapunten 
  

Keileuke dag voor de kinderen 
  
Juf Kelly ontving een offerte van Het Springpaleis met 4 voorstellen, telkens voor  3 opeenvolgende 
dagen inclusief transport, plaatsing en ophaling: 
  
1) hindernissenbaan + standaardspringkasteel: 441.9 EUR 
2) hindernissenbaan + 2 standaardspringkastelen: 571.3 EUR 
3) hindernissenbaan + speeldorp: 535 EUR 
4) hindernissenbaan + speeldorp + standaardkasteel: 694.4 EUR 
  
De voorkeur gaat tijdens de vergadering naar het 4e voorstel. Op die manier is het niet nodig om nog 
springkastelen te vragen aan ouders van leerlingen op school, zodat er slechts 1 externe persoon 
binnen moet op school en alles via 1 persoon kan worden geregeld. 



Naast de springkastelen zou er ook voorzien worden in een frietkraam op 1 van de 3 dagen.  
  
De leerlingen zullen worden ingedeeld in groepen. Het idee is momenteel dat elk leerjaar 1 groep 
vormt. Stel dat de groepen kleiner moeten, dan kan er eventueel nog beroep worden gedaan op de 
springkastelen van ouders. 
  
De bedoeling is dat de oudervereniging deze keileuke dag voor de leerlingen sponsort met de 
opbrengst van de taartenverkoop. Onze inschatting van de opbrengst zou dit toch aan moeten 
kunnen. Dit zal ook zo worden gecommuniceerd op de brief waarin de taartenverkoop wordt 
geïntroduceerd bij de ouders. De brief zal niet specifiek over springkastelen spreken, maar algemeen 
over een keileuke dag, voor het geval de springkastelen niet toegelaten zouden zijn volgens 
covid-maatregelen die op dat moment zullen gelden. Op die manier worden geen verwachtingen 
geschept die misschien niet gerealiseerd zullen kunnen worden. 
De leerkrachten zullen onderling overleggen wat plan B zou kunnen zijn, mochten de springkastelen 
niet kunnen doorgaan. 
  
De 4e optie van de offerte zal door Juf Kelly worden vastgelegd. Annuleren blijft een mogelijkheid in 
kader van covid-maatregelen. 
  
  

Taartenverkoop 
  
Er wordt beslist geen tekenwedstrijd te koppelen aan de verkoopactie, omdat deze weinig 
meerwaarde zal hebben. 
Er wordt gekozen de taart te dopen als "Stippeltaart". De taart zal gedecoreerd worden met het logo 
van de oudervereniging met Stippel. 
  
Wat betreft het verdelen van de taarten werd dit geregeld door Willem met Stad Tielt. De verdeling 
zal verlopen in de oude sporthal van Tielt. Er zal gewerkt worden met tijdssloten, die bij bestelling als 
voorkeur dient te worden aangegeven in de mededeling bij overschrijving. Wanneer bij het 
registreren van de bestellingen zou blijken dat er teveel mensen tijdens een bepaald tijdsslot hun 
bestelling wensen op te halen, zullen deze gevraagd worden een ander tijdsslot te verkiezen. De 
e-mail adressen zullen via de school bekomen kunnen worden. Verdeling zal plaatsvinden op vrijdag 
2 april tussen 14u en 20u. Er zijn in totaal 4 helpers nodig van de oudervereniging, die de ganse tijd 
dezelfde moeten zijn in kader van covid-maatregelen. Stijn kan een koelwagen vastleggen, indien 
gewenst. 
  
De bestellingen dienen te gebeuren tegen 14 maart 2021 zodat we nog 1 week hebben om de 
bestelling te plaatsen bij Pieter Ide. Betalingen gebeuren via klassieke overschrijving. Volgens 
informatie van de KBC is het werken met een QR code op de brief betalend, waardoor hier niet voor 
wordt geopteerd. 
  
Tijdens de vorige vergadering werd gevraagd of er proevers kunnen worden verdeeld over de middag 
aan de leerlingen op school. Dit blijkt echter onmogelijk te zijn wegens de huidige covid-maatregelen. 
  
Taakverdeling: 

● Ontwerpen brief: Jelske 
● Bijhouden bestellingen: Isabelle 
● Helpers bij uitdelen op 2 april 2021: Willem + Frederic + ? + ? 

  
 



  
Quiz 
  
De online quiz is vlot verlopen. Er werden goeie commentaren ontvangen van deelnemers! 
Willem zal de prijzen nog verdelen bij de winnaars. 
  
  

Regels ivm giften aan leerkrachten 
  
Er wordt beslist tijdens de vergadering om geen geschenken te geven vanuit de oudervereniging aan 
leerkrachten in geval van vertrek, langdurige ziekte, geboortes e.d. In het verleden waren hier geen 
vaste regels over. Om het risico van mensen te per ongeluk te vergeten te vermijden, wordt 
vermelde beslissing genomen. 
  
Uiteraard blijft het geschenk bij de Dag van de leerkracht wel behouden. Er worden nog geschenken 
gegeven, maar dan enkel wanneer ze van toepassing zijn op alle leerkrachten als groep. 
  
  
  

Volgende vergadering: donderdag 22 april 2021 om 20u 
 


