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Verwelkoming + nieuwe leden 
We mogen dit jaar één nieuw lid verwelkomen. Jessica Sulmont is de mama van Ibrahim (L2à en 

Maryam (2K). 

Een groepsfoto zal op een later tijdstip worden genomen als iedereen aanwezig is. 

Goedkeuring vorig verslag 
Geen opmerkingen over het verslag, wel enkele zaken ondertussen anders: 

• Tombola: 

o De nieuwe fietsen zijn aangekocht 

o Bouwspeelgoed werd aangekocht  

o Dreeken: 1000€ kon worden geschonken 

o Er was 1200€ over, de leerlingenraad zal beslissen wat daarmee gebeurt 

• IDP 6de leerjaar 

o De kinderen behaalden zeer goede scores 

• Proclamatie positief  ontvangen 

• Hek werd geverfd ondertussen, nieuwe keuken is geplaatst 

• Pannenkoekenverkoop: 

o Brieven 23/12/2021 

o Reminder 10/01/2022 

o Brieven binnen 14/01/2022 

• Bomenparcours is vernieuwd 

o Stammen, bomen en plaatsing: 1510.50€ 

o Schors: 438.48€ 

Jaaroverzicht financiën + saldo rekeningen 
• Opbrengst activiteiten 2020-2021 

o Koekenverkoop 

o Pannenkoekenverkoop 

o Wandelzoektocht  

• Uitgaven 2020-2021 

o 10600€ voor het klimrek, duikelrekken en klimmuur 

➔ “verlies” van 3660€ maar er was reeds vooraf gespaard hiervoor 

Opbrengst koekenverkoop 2021-2022 kan misschien gebruikt worden voor de facturen van de 

renovatie van het bomenparcours. 

  



Nieuws van de school 
• Eerst en vooral wil de school het OC bedanken voor de bloemen en de andere verrassingen 

op de voorlaatste schooldag 

• 1/9 zijn er 30 kinderen minder gestart 

o 162 ipv 192 vorig schooljaar 

• Geboortejaar 2018 slechts 11 nieuwe peuters ingeschreven 

voor 2019 slechts 8…  

o Oorzaak niet onmiddellijk gekend  

o Doch minder geboortes 

• Info-avond 

o Allochtone ouders komen niet (80% van hen) 

o Kennismakingsdag organiseren voor de kinderen zelf? 

• Ziekteverlof van juf Cathy is verlengd tot eind augustus, dus de kans is groot dat ze niet meer 

terugkomt 

• Juf Ingrid is met ziekteverlof tot eind oktober 

• Juf Christa is vervangen tot 07/10 door een kleuterleider (gedeeld met een andere school) 

• Inzake de kinderverzorgster: 

o 0 extra uren in de klas 

o Ze werkt 32 uur, maar een schoolweek is 28 keer 50 minuten 

o Juf Lisa staat dus 10 lesuren in de klas maar moet ook de refter doen, toezichten,…  

o Er is recht op 12 uur en dat staat gelijk met 15 lestijden 

o Geeft dus geen verschil met vorige jaren 

• Facebook: 

o Opmerkingen van ouders die kwetsen  

vb: “eindelijk iets leuks op een school waar niets gebeurt “ (reactie op komst Baba 

Yega) 

o Facebook vaker gebruiken om zaken aan te kondigen of achteraf foto’s plaatsen na 

een activiteit?  

• Corona: 

o Nog steeds vaste plaatsen in de klas 

o Zoveel mogelijk alles normaal laten verlopen 

o Vaste plaatsen in de refter blijven behouden 

o Ventileren en handhygiëne ook 

o Vergaderen kan ondertussen 

         °     Refter: 

                            Hulp van Sofie (Heuvelheem) 2x per week 

                            Gesprek voor de 2 andere middagen 

          °      Mirabello: samenwerking is leuk : 

▪ Ramen oliën 

▪ Twister verven 

▪ … 

▪ Doen vaker klusjes op school; hebben bvb ook het hek geverfd 

  



Werkgroep verkeer 
• Strapdag wordt opnieuw georganiseerd 

• Er is een nieuwe gemachtigd opzichter 

o Papa Lisette  en Cyriel 

• Er komt een voetgangersbrevet 

Nieuwe spaaractie 
Het idee van een kleurenprinter is er nog steeds. 

Gert zal dit verder bekijken. 

Evaluatie info-avond 
Goed verlopen, hopelijk volgend jaar opnieuw met receptie. 

In een andere KBO school was  er bvb.   na 1 week een receptie. (iets om te bekijken) 

Verdeling taken koekenverkoop 
27/10 worden de pakketten gemaakt.  

Afspraak om 19u op school.  

Wandelzoektocht – werkgroep 
Jeroen zal Catherina helpen om de zoektocht voor komende zomer uit te werken.  

Varia 

Taakverdeling/werkgroepen 
Er is een werkgroep voor de quiz en de wandelzoektocht 

Grootouderfeest 

• Tijdens seniorenweek 

• Hangt van corona af 

• 2022-2023 is misschien beter haalbaar 

Aan te kopen zaken voor aankomend schooljaar 
Er is niets verplicht of nodig aan te kopen dus dit zal niet worden gedaan. 

Leuk steuntje 
Er staat ongeveer 241€ op de rekening. 

219€ moet opgebruikt worden voor 31/10 ➔ wordt bekeken met enkele juffen 

VCOV stuurt vaak mails 
Zijn wij lid?  

Is dit interessant om opnieuw lid te worden?  

Kinderen komen naar huis met volle brooddozen, oorzaak? 
Te weinig tijd? 

Er zijn 30min om te eten wat voldoende zou moeten zijn.  

Normaal worden de brooddozen gecontroleerd. 

Warme maaltijden 
Sommige kinderen eten geen varkensvlees, op te lossen? 

Vegetarisch eten wordt bekeken, anders enkel groenten en aardappelen op die enkele dagen? 



Volgende vergadering: 
22/11/2021 om 20.00 uur 


