
 

 

 

NOTULEN VERGADERING  31/1/2017 

 

 
 

 

Deelnemers: 

 

Jan, Els, Stephanie, Karlien, Kurt, Annelies, Catherine, Isabelle 

Agendapunten 

 

• Goedkeuring verslag 

 

 Aanpassing bij puntje “organisatie Kerstmarkt”: 
 “briefje oudercontact”  ipv “naar alle ouders”  komt verwarrend over 

 

• Evaluatie Kerstmarkt: 22/12/2016 

 

KERSTMARKT 2013 2014 2015 2016 

  Aantal 

Vlaamse kermis (3€) - - - 99 

cupcakes (1,5€) 150 192 236 208 

pakjes (2€) 122 218 210 173 

pannenkoeken (*) 240 200 200 200 

consumpties (*) (1,5€) 350 381 550 410 
* schatting op basis van deeg of kassa-inkomsten 

 

➢ Verkoop pannenkoeken in grotere hoeveelheden: plastieken bordjes voorzien om ze 

te kunnen inpakken.  Er zijn er niet zoveel in grotere hoeveelheden gekocht.  10 

bordjes voorzien = voldoende. 

jenever: nog één extra smaakje mogelijk? 

 warme choco? 

 

➢ Inkomsten blijven altijd ongeveer hetzelfde: verschuiving van de uitgaven van de 

mensen: kids moeten kiezen waaraan ze het uitgeven. 

➢ Consumpties: niet meer verbruikt dan vorig jaar. Toch hadden we wel het gevoel 

dat de mensen langer bleven zitten dan vorig jaar 

 

➢ Vlaamse Kermis: kinderen vonden het leuk, bij sommige standjes moesten er soms 

kinderen lang aanschuiven: minder fiches op de sjoelbak!  Het elektrische circuit 

(bibberspiraal of zenuwspiraal) gaf een serieuze “buzz” .... 

Deelnames : 29 kleuters, 60 van het lager onderwijs: vooral het 1e, 3e en 6e 

leerjaar. 

➢ leerlingen van het zesde jaar hebben prima meegewerkt 

➢ opvang en keukenpersoneel was zeer tevreden over opruiming na activiteit 

 

➢ de loting van de snoeptaart en boekenbon leefde onder de kinderen: vrijdagmorgen 

vroegen de kinderen ernaar. Leerlingen van zesde jaar hebben loting gedaan en 

prijs overhandigd (aan leerling van vijfde jaar). 

 

 

• Penningmeesterschap 

 

 

 



➢ Els Raskin wil de taken van het penningmeesterschap op zich nemen. Ze gaat dit 

wel even navragen bij haar werkgever. Zo kan Karlien dit al regelen bij het 

neerleggen van de rekeningen bij de griffie van Hasselt.  De nieuwe voorzitter en 

secretaris worden dan ook officieel benoemd. 

 

 

• Schoolfeest 

 

➢ Taakverdeling schoolfeest: leden van het oudercomité vullen de gaten 

➢ Karlien heeft nog een enkele t-shirts van de ouderraad en zal deze meebrengen 

naar het schoolfeest. Nieuwe leden van de ouderraad kunnen dan een t-shirt 

uitlenen. 

 
➢ Sandwiches: vroeger 600  veel overschot.  Misschien is 250 te weinig?   

 Taarten: 40 stuks (vorig jaar, was nodig, naast de frietjes) 

 Als er genoeg was met 320 stukken taarten, mogen we toch niet veel meer dan 300 

 sandwiches hebben!  Het is vooral voor de gezinnen die kinderen hebben bij de 

 kleuters én het lager onderwijs.   

 Ook voor de leerkrachten ’s avonds zijn er sandwiches voorzien.  (Stephanie) 

 

• Wafelverkoop 

 

➢ voorstel : half juni (in functie van eventuele individuele schoolfoto’s die zullen 

worden gemaakt 

 22 mei briefje meegeven (of vroeger?) 

 bestellingen afsluiten op vrijdag 2 juni (schoolreis lagere school) 

 woe 14 juni af te halen, zelfde leverancier (Bani wafels Elewijt) 

➢ assortiment zal op volgende vergadering worden beslist. 

 

 

• Stand van de rekeningen 

REKENINGEN 31/12 2016 2015 

algemene werking OC -         531,64      -        943,62      

kerstmarkt        1.352,94            1.533,11      

kien                  -              1.925,79      

Niel -           84,83               129,64      

quiz -         210,21      -        213,98      

sneeuwklassen -         461,70      -        160,20      

wafelverkoop/taartenslag        1.369,13            1.723,95      

turnkledij             78,15                 66,00      

vragen schoolteam  (busvervoer & 
pc schermen) 

-      1.763,40      -     4.163,50      

SALDO  -         251,56      -        102,81      

TOTAAL LIQUIDITEIT       11.533,96           11.785,52      

 

➢ Sneeuwklassen: de hogere onkosten van 2016 liggen aan het busvervoer 

 Turnkledij: zou meer mogen opbrengen  de leerkrachten mogen het meer 

 aanmoedigen 

 

➢ Totaal: er is net iets meer uitgegeven dan dat we hebben verdiend 

 Op de volgende raad van bestuur worden de rekeningen neergelegd: griffie van 

 Hasselt. 

 

➢ Gift van de ouderraad (+/- € 1000) = dit jaar voor de kleuters: Stephanie vraagt 

na wat de leerkrachten wensen 

 

• Teambuilding 

 

➢ Voorstellen:  

 gewoon ergens gaan eten. 

 Escape-room als gezelschapspel ?  



 

• Varia: 

 

➢ PC-gebruik: Welke versies van office gebruiken ze op school?  Kinderen werken 

hard aan een PPT en dan loopt het soms volledig fout in de klas. (Kids zijn 

teleurgesteld) 

 

Volgende vergadering: om 20u, 2 of 9 mei 2017 

 

 

 

 

 


