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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
•Verslag vorige vergadering is nog niet doorgestuurd en kan dus niet goedgekeurd worden. Johan wordt gevraagd 
dit verslag af te werken.

2. Evaluatie wafelverkoop
- De verkoop is heel vlot verlopen. De opbrengst was weer iets groter dan vorig jaar. Het is goed dat de namen op 
de dozen stonden. Dit maakte het makkelijk om niet opgehaalde dozen later mee te geven.
De periode voor de verkoop is goed, dus de timing kan behouden worden. Elke heeft aan Eef laten weten dat ze 
eventueel wafels wil kopen volgend jaar voor de solidaire brunch.
De werkgroep “wafelverkoop” wordt bedankt voor hun inspanningen.

3. Evaluatie schoolfuif
-  De opbrengst was goed. De meeste opbrengst komt van de kaartenverkoop. Ter plaatse is het vooral de 
kinderfuif die veel volk trekt. De vraag stelt zich opnieuw of het zinvol is om ook een fuif voor volwassenen te 
houden. Voor veel ouders is de stap groot om terug te keren na de kinderfuif. 
Het schoolteam zal nog intern evalueren of het zinvol is om volgend jaar een fuif voor volwassenen te houden (zie 
ook opbrengst kaartenverkoop en de ouders die er zijn, amuseren zich wel). 

4. Afscheid Bleydenberg (zaterdag 17 mei) 
- Alle voorbereidingen lopen vlot. 
- De vraag wordt gesteld of er geen ruimte ingericht kan worden met de nieuwe plannen en een tijdschema voor de
bouw van de nieuwe school. Hierdoor kunnen de mensen zien wat er “na” het afscheid gebeurt.
Ook kan het schoolfeest een opportuniteit zijn om extra helpende handen voor de verhuis te ronselen – deze keer 
breder dan alleen de ouders van schoolkinderen. Martine neemt dit mee naar de vergadering voor het schoolfeest. 
De idee zou zijn dan mensen hun naam + telefoonnr. kunnen achterlaten en eventueel met behulp van een affiche 
hiervoor.
- Het briefje voor de helpende handen voor het schoolfeest wordt volgende week meegegeven. Dit briefje kan ook 
al een zin “save the date” voor de verhuis bevatten, maar nog geen concrete oproep. De leden van de ouderraad 
wordt gevraagd om te proberen een aantal slots in te vullen, vnl. voor de kassa. 
- Heel het schoolteam zal ook heel de dag aanwezig zijn. Zij kunnen ook ingezet worden in de verschillende slots. 
Het schoolteam vraagt wel of er ook hulp van hen gevraagd wordt op vrijdag. Dit moet duidelijk gecommuniceerd 
worden. 
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5. Nieuws over het bouwdossier + verhuis Savio
- De goedkeuring is binnen. 
- De werken gaan twee schooljaren duren.
- De verhuis zal gebeuren in het laatste weekend van juni. 7 juli moet heel de school leeg zijn. 
- Er moet nagevraagd worden waar Johan stond met de werklijst voor de verhuis
- Helpende handen vragen op het schoolfeest (zie boven)

6. Werkgroep brede school: 
- Het subsidiedossier voor het schooljaar 2014-2015 is binnnen. Dank aan Els hiervoor.
- De samenstelling van de werkgroep gaat wijzigen. Er komen 2 nieuwe mama’s bij en er gaan er een aantal weg. 
Meer mama’s (en papa’s !) zijn altijd welkom om bij de groep te komen.
- Gegeven de verhuis gaan er iets minder activiteiten zijn volgend schooljaar, en zijn er ook wat beperkingen op 
het soort van activiteiten dat gevolgd kan worden. Zo is het nog niet zeker of de activiteit kleuterturnen binnen 
brede school kan doorgaan.

7. Infoavond EHBO (2014)
- Els heeft hiervoor contact met het VCOV
- De infoavond zal waarschijnlijk in oktober 2014 zijn. Het is niet zeker of er al een concrete dag is.
- De infoavond zal in zaal PACEM doorgaan, maar mogelijk moet het aantal aanwezigen beperkt worden omdat er 
ook praktijkoefeningen voorzien zijn tijdens deze sessie. 

8. Varia
- Etentje ouderraad: de leden van de ouderraad, de werkgroepen, het schoolbestuur en het schoolteam zijn van 
harte welkom op een etentje. Het etentje is gepland op 20 juni, vanaf 19.30. Voor 11 juni zouden we moeten 
weten wie er allemaal komt. Er zou eten besteld worden. Voor de drank wordt eerst gekeken of er overschot is van
het schoolfeest. 
- Discussie over het houden van de ouderraad op een vaste dag. Dit is gelinkt aan de vraag of de roterende dagen 
een reden zijn voor de lagere aanwezigheidsgraad. Er wordt gesteld dat het hebben van een vaste dag of niet, 
waarschijnlijk niet de oorzaak is. De vraag wordt breder opengetrokken naar: hoe kunnen we meer mensen warm 
maken om bij de ouderraad te komen? Waarom komen mensen niet naar de ouderraad (er is al een vaste groep, 
alles lijkt vlot te verlopen, ik ga te veel moeten doen,…). Een mogelijk punt is de opstelling van de agenda: nu zijn er
heel veel “evaluaties van activiteiten” en lijkt het schoolnieuws op een tweede plaats te komen. De agenda kan 
eventueel opgedeeld worden in drie rubrieken volgens de drie doelstellingen van de ouderraad (een brug tussen 
school en ouders, activiteiten om geld binnen te brengen en de school te ondersteunen, de rol van de school in een 
breder geheel) of werken met open vragen/vragen van ouders,… Het voorstel is om volgend jaar een eerste 
‘”lichte” startvergadering te hebben waarin nog eens nagedacht wordt over de rol/doel van de ouderraad. Dit moet
ook zo gereflecteerd worden in de agenda.

Volgende bijeenkomst van de ouderraad:

11 juni 2014 
met als voorzitter: Bart

en verslaggever: Eef
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