
 

 

 
NOTULEN VERGADERING 19/09/2017 

 

 
 

 

Deelnemers: 

 

Jan, Catherine, Kris, Koen, Olivier, Isabelle, Annelies, Kurt, Steven, Dennis, Els, 
Stephanie, Wendy 
 

Agendapunten 
 

• Goedkeuring verslag dd 09/05/2017 
 

• Evaluatie Wafelverkoop: 
 
Opbrengst: minder bestellingen dan vorig jaar.  
Herhalingsaankondiging in de agenda zou misschien beter/anders moeten. 
Opbrengst was bijna €1200. Vooral het registreren van de bestellingen neemt 
tijd in beslag.   
Opbrengst is toch goed.  
 

• Geschenk dag van de leerkracht: 5 oktober 
 

Info-avond over digitaal communiceren op 5/10 van 19u30 tot 22u vanuit GO! 
Alle leden van de oudervereniging zijn welkom. 
In plaats van een presentje dat overdag aan de leerkrachten wordt overhandigd, 
zorgen we voor iets om de avond te “breken”: chips, glaasje cava, glazen, 
kommetjes 
25 leerkrachten + schoolraad ... 35 mensen in totaal 
 

 

• Quiz 1e leerjaar op 17/11/2017: bespreking organisatie 
 
Donderdag 26/10 wordt het inschrijvingsbriefje meegegeven tijdens het 
oudercontact 
Vragen opstellen: meester Koen, Kurt, Steven, Koen, Olivier .....   
Best op een avond afspreken om ideeën te verzamelen.  Kurt neemt contact op 
met meester Koen. 
 
Met de hoed rondgaan  Er wordt aan de leerkrachten gevraagd waarvoor ze 
willen sparen.  Juf Rina haar muziekinstallatie is stuk bvb. Er zal ook de vraag 
gesteld worden aan meester Koen. 
De kinderen gaan rond met een hoed: niemand is verplicht om iets te geven. 

Montenaken – Gingelom – Niel 

Hannuitstraat 4 

3890 Gingelom 



DOE-vragen zijn interessant. Iedereen mag vragen doorgeven. 
 
Organisatie:  
Wat versnaperingen aankopen in Colruyt: Olivier 
Kurt bestelt de drank: cava, kleine flesjes met rietjes 
Stickers maken: ploegverdeling: vorig jaar deed Karlien dit. Ze moet die uitleg 
doorgeven aan Jan. 
Inschrijvingsbriefjes: Jan 
Kris: presentatie 
Dag ervoor: alles in frigo’s te steken door Dennis en Jan  
Avond zelf: 17u30: klaarzetten zaal, computer, scherm 
Quiz start om 19u. 
 
 

• Bespreking aankoop nieuwe turnkledij / polo’s voor leerkrachten en 
oudervereniging 

 
De school heeft nog heel wat exemplaren van t-shirts van 10 jaar, small (lijkt 
groot, maar ze krimpen) 
Geen 6 of 8 jaar, nog enkele 12 jaar. 
Klas 1B heeft dit schooljaar geen t-shirt meer gekregen omdat ze op waren.  
Kunnen we dit snel oplossen? 
 
Hierbij een overzicht van de uitgaven voor turnkledij: 
Sinds 2004 is er voor 13.622 euro uitgegeven aan turnkledij.  
Sinds 2004 zijn er maar voor 4.357 euro inkomsten geweest van turnkledij. 
Dat wil dus zeggen dat dit de ouderraad over een periode van veertien jaar tijd 
9.264 euro gekost heeft. 
In 2013 hebben we nog voor 3.312 euro aan kledij aangekocht, het aantal stuks 
per maat werd toen door de school opgegeven. In 2016 hebben we nog bij 190 t-
shirts het logo laten overdrukken voor 344 euro. Sinds 2013 hebben we maar 
voor 1.562 euro inkomsten gehad uit de turnkledij. 
Prijs per stuk bij laatste bestelling: T-shirt met opdruk: 8,71 € / short 4,66 € 
Wij verkopen de t-shirts aan 6 € en shorts aan 4 €. Vroeger was dat voor alles 
2,5 euro per stuk. 
 
  Koen vraagt na bij K-Print voor nieuwe t-shirts wat de kostprijs is: 6 – 8  -12 
jaar.   
Er is een voorstel om de vraagprijs te verhogen naar 8€ per t-shirt in plaats van 
de huidige 6€. 
Misschien is het zelfs gewoon beter via de maximumfactuur de ouders 
verplichten om T-shirt aan te kopen? 
 
Communicatie over turnkledij naar de ouders moet beter: brief derde 
kleuterklas: turnkledij is verkrijgbaar via de school !   
 
Wendy laat weten dat er voor de leraars nieuwe polo’s besteld worden en 
vraagt of er voor de oudervereniging ook ineens nieuwe (groene) besteld 
moeten worden. 
Andere firma die textiel bedrukt = DMS in Walshoutem  



 

• Varia 
 

• De oudervereniging heeft enkele jaren wat minder uitgegeven omdat we 
willen sparen voor nieuwe speeltoestellen voor de kleuters: nieuwe 
speelplaats is bijna klaar, 2 speeltoestellen mogen blijven staan: alleen voor 
de oudste kleuters; welk budget kunnen wij besteden aan nieuwe 
speeltoestellen?  Raming = 12 000 € - zandbak: € 2 500; indien enkele papa’s 
willen komen helpen installeren, kan de leverancier ook nog iets aan zijn 
prijs doen.  Op dit ogenblik is er € 6 000.   

 

• Voorstel: Wendy/Stephanie kunnen in de toekomst in het begin van de 
vergadering aanwezig zijn voor opmerkingen, vragen naar hen toe.  Daarna 
vertrekken ze en kan de oudervereniging nog onderling verder vergaderen. 

 
 
 
 

• Nieuw schoolreglement 
 

Waterbeleid: klacht van één ouder gekregen.  Vooral positieve opmerkingen 
over gekregen.   

 
 

• Batterijen actie:  
School deed mee EN aan de wedstrijd van de gemeente, EN de school kreeg 
voor die ingeleverde batterijen ook hun punten bij BEBAT.   
Er mag terug een briefje naar de ouders gestuurd worden om weer 
batterijen binnen te brengen.  De school kan dit goed gebruiken: de punten 
die we verdienen, kunnen omgezet worden in geld bij leverancier van 
schoolmateriaal: vb. boxen. 
Bebattonnen staan vooraan aan de fietsenstalling 

 
 
 

• komende activiteiten, Niel:   
22/9 receptie t.e.v. nieuwe container/eetzaal: “the unit” 
4/11: pasta-avond 
25/3: lente-ontbijt 
22/6: BBQ 

 

• In Niel staat een gevaarlijke trap: onverantwoord: Stephanie gaat het met 
de preventie-adivseur bespreken om eens goed na te denken hoe we het 
gevaar kunnen vermijden. Koen stelt voor om twee hekken langs de kanten 
te zetten. 

 
 

Volgende vergadering: 24/10/2017  


