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Aanwezig 
Willem Verhaeghe 
Isabelle Devooght 
Stijn D'hoore 
Leen Vandevoorde 
Frederic Saelens 
Perry Timmerman 
Frank Vanacker 
  
Juf Lore 
Juf Katrien 
  
Verontschuldigd 
Tineke Verhulst 
  
  

Agendapunten 
  
Programma volgend schooljaar 
  

1. Koffiestand 1 september 2021 
Momenteel heeft het schoolleven code groen ikv Covid 19, hetgeen betekent dat de koffiestand 
van de oudervereniging in principe zal kunnen doorgaan op 1 september 2021. Er zijn 2 
perculators aanwezig op school. Wat betreft de versnapering wordt er voorgesteld of we geen 
diksmuidse boterkoek kunnen aanbieden bij de koffie via de industriële bakkerij van de 
stippeltaarten. Daarop wordt er gesteld dat het aanbieden van de speculooskoekjes een mooie 
reclame is voor de koekenverkoop die in oktober wordt georganiseerd. Voor 1/09/2021 zal het 
te vroeg zijn, maar in de toekomst zou de koffiestand mogelijks wat grootser kunnen worden 
georganiseerd met een tent zodat de ouders die dit wensen langer kunnen blijven om contact te 
maken met andere ouders. 
De trekkers van deze activiteit zijn Willem, Leen & Stijn. Zij zullen de verdere organisatie op zich 
nemen. Indien nodig, wordt nog aan Isabelle gevraagd om stalen aan te vragen van de 
speculooskoekjes. 
  



  
2. Koekenverkoop oktober 2021 

Enkele afspraken worden gemaakt hieromtrent: 
• Verdeling: dinsdag 26 oktober 2021 
• Afsluiten bestellingen: maandag 11 oktober 2021 
• Verdelen brief aan de ouders: vrijdag 10 september 2021 (ontwerpbrief wordt 

door Isabelle eind augustus bezorgd aan de Directrice) 
  
Het assortiment blijft gelijk aan vorig jaar: pannenkoeken, wafels en speculooskoekjes. Er zijn 
hier immers geen bemerkingen op ontvangen. Een wijziging tov voorgaande jaren zou zijn om 
de bestellingen via overschrijving te laten lopen, naar analogie met de verkoop van de 
stippeltaarten. Dit is toen heel vlot verlopen. Wat betreft de verdeling, zal dit normaliter kunnen 
doorgaan in de turnzaal, al blijft het belangrijk de Covid maatregelen op te volgen. Zo kan het 
nodig zijn om met tijdssloten te werken. 
  
Wat betreft de opbrengst zal dit voor de kinderen van de lagere school bestaan in het sponsoren 
van een deel van de kost van de openluchtklassen die volgend jaar doorgaan. Dit zal gelijk 
verdeeld worden onder alle kinderen. Voor de kleuters wordt gevraagd of de oudervereniging 
kan bijdragen in de aankoop van grof buitenspeelgoed, zoals nieuwe fietsjes en/of een 
verplaatsbare trein (goed te keuren door de preventieadviseur). Waar de opbrengst voor 
gebruikt zal worden, zal vermeld worden op de brief die aan de ouders wordt bezorgd aan het 
begin van het schooljaar. 
  
Trekker: Isabelle 
  
  

3. Winterwandeling: 17 december 2021 
Dit zal verder worden uitgewerkt tijdens de volgende vergadering. 
  
Trekker: Leen 
  
  

4. Quiz: 4 februari 2022 
Er zou hier reeds een draaiboek van bestaan van de vorige organisator Giovanni. Deze activiteit 
zal nog verder worden uitgewerkt, maar er wordt reeds geopperd dat we iets extra zouden 
moeten organiseren om de mensen langer te doen blijven. 
  
Trekkers: Perry & Frederic 
  
  

5. Verkoop stippeltaarten: donderdag 31 maart 2022 
Er wordt voorgesteld om de verdeling van de taarten op een donderdag te organiseren ipv een 
vrijdag. De reden is dat bij de koekenverkoop er ook ouders zijn die koeken verkopen aan 
collega's. Bij verdeling op vrijdag is dit niet mogelijk voor de stippeltaarten. Door ze op 
donderdag te verdelen, kan dit wel én zijn de taarten nog vers in het weekend. 
Belangrijke informatie om mee te geven bij de verkoop van de stippeltaarten, is de mogelijkheid 
om de taarten in te vriezen. 
  
  
 
 
 



6. Springkastelenfestival: zondag 5 juni 2022 
De nog samen te stellen werkgroep zal hier tijdig mee van start dienen te gaan en zal reeds in 
september 2021 een 1e vergadering hebben. 
  
Trekker: Lore 
  

  
Voor elk van deze activiteiten dienen de werkgroepen nog gevormd te worden. Dit zal gebeuren tijdens 
de volgende vergadering in september 2021. 
   
  
Evaluatie keileuke dag op school (springkastelen) 
  
Zowel de kinderen als de ouders waren over het algemeen zeer tevreden over de springkastelen. We 
willen expliciet juf Kelly te bedanken voor de organisatie! Het was geslaagd! 
  
De leerkrachten geven aan dat er toch een aantal lessen te trekken zijn met het oog op het 
springkastelenfestival van juni 2022: 

• Bij het opzetten van de kastelen waren er geen matten gelegd onder de kastelen. 
• Bij de kastelen dienen zeilen te worden gelegd om de schoenen van de kinderen op te 

zetten, zeker bij regenweer. Zo hoeven de schoenen niet in de modder te staan. 
• Supervisie bij de springkastelen zal nodig zijn. 
• Duidelijke afspraken maken met de verhuurfirma mbt moment van levering. 
• Degelijke stroomkabels en stroomgroep voorzien. 
• Aanwezigheid van personen met technische kennis is gewenst 
• Het springkasteel "Zeewereld" was super voor de kleinste kinderen, maar bij nat weer 

zal het ofwel overdekt moeten worden ofwel niet opgezet kunnen worden. 
• Controle na levering door de verhuurfirma. 

 
  
Varia  

• Er is geen nood aan een klusjesdag eind augustus. Er werd een extra klusjesman 
aangeworven binnen de scholengemeenschap. 

• Werving nieuwe leden via flyer die zal verdeeld worden bij de koffiestand op 1 
september. 

• De leerkrachten worden bedankt voor de organisatie van de fuif voor de kinderen van 
het zesde leerjaar. De kinderen vonden het uitermate leuk. 

• Er was geen school op woensdag 30 juni 2021. Dit was een beslissing die niet door de 
school werd genomen maar door de katholieke koepel. De schoolreis betekende dus het 
afscheid van de vrienden voor de leerlingen, wat voor sommige kinderen jammer was. 
Dat er de laatste dag geen school was, was niet gekend op het moment dat de 
schoolreizen werden gepland. 

• Het volgende schoolfeest gaat door op 10 & 11 juni 2023. De Europahal werd reeds 
gereserveerd 

  
  
Volgende vergadering: 16 september 2021 om 20u 
 


