
 
 

Verslag vergadering schoolfeest 
05/06/2010 

 
Aanwezig:, Linda, Kris, Els, Marc,Carol 
 
Thema : Op reis met de dansende tafel 

Locatie schoolfeest: 

We waren weer heel tevreden dat we onze tenten hadden gezien het slechte weer  
 

� Huren materiaal: 
 
Er zijn minder schraagtafels opengezet. Volgend jaar dit aantal verminderen naar 50. 
Bij Festarent mankeerden we in totaal 15 borden. Zijn moeten betaald worden. 
Er is op zondagavond niet geteld geweest hoeveel borden we juist terughadden. 
Ook het bestek lag maandagmorgend niet allemaal op de juiste plaats. 
Er is beslist voor zondagavond ook een duidelijk takenschema op te stellen in de toekomst.  
Wie houdt zich bezig met het tellen van de borden, schikking van het bestek, afwas 
curverbakken,…e..d. 
Nu moet er op maandag (en vooral door Kris Verbruggen alleen) nog teveel gebeuren. 
We gaan ook vragen aan Festarent of we de laatste week ons aantal nog kunnen aanpassen aan 
de werkelijke inschrijvingen. Nu waren er te veel borden gehuurd. 
 
Tenten 
We hadden  3 grote tenten, overdekking podium, grote apart groen/witte tent besteld en 
gekregen. Was groot nodig gezien de weersomstandigheden. 
 
Er is besloten naar volgend jaar toe om eventueel nog 1 klein extra tent bij te zetten 
reden: 
we denken als we  werken met warm/koud buffet dat we het koud buffet beter mee onder 
dezelfde tent zetten. 
Is nu grotendeels ‘vergeten’ geweest door de mensen. 
 
Ouderraad : mensen zaten toch wel krap onder de tenten. 
 

  
� Eten en drinken  

 
 
De 18 flessen Cava waren terug op. Gaan we volgend jaar voor 24 flessen ? 
Is wel kunnen gedronken worden tot in de namiddag. 
Dus niet enkel bij de aperitief. 
Er zijn 16 flessen worldshake gedronken (toch niet slecht) 
28 flessen witte, 22 flessen rode wijn. Minder dan verleden jaar gezien het weer. 
 
� eten + salad buffet ( 12 -14)  



 
Het systeem van de inschrijvingsbrief en de brief helpende handen samen mee te geven heeft 
zijn vruchten afgeleverd.(Peter Deckers ontwierp de brieven) 
Het was misschien een hele boterham om te lezen (net zoals dit verslag),  
maar er is tijd genomen door ouders hierdoor om hem te lezen en massaal te reageren 
(zeker voor de helpende handen). En dat was het opzet ! 
Er was veel reactie van ouders van : kies maar welke taak en welk uur alleen niet om dit of dat 
uur (tijdens optreden van hun kinderen) maar het plaatje klopte volgens ons. 
 
Ouderraad : Brief  was heel goed. 
 
De inschrijvingen én vooraf betalen kende terug een succes.  
Bij het slechte weer van zondag was dit een voordeel, anders komen de mensen niet ! 
Het einde van de inschrijvingsdatum lag dit jaar misschien iets te kort bij de eindstreep 
(was moeilijk te bepalen door de verlengende weekends die voordien vielen + de bestellingn 
moeten ten laatste 5 dagen voor het schoolfeest gebeuren) 
 
Ouderraad : Er was melding dat in een aantal omslagen verkeerde eetbonnetjes waren. 
 
 
Er waren 87 gezinnen ingeschreven. Verleden jaar 105 gezinnen. 
 
Hoe komt dit ? Volgen ons : 
-Multicultureel is iets anders dan BBQ. 
De mensen zijn nog steeds niet happig om iets te eten en er voor te betalen voor iets wat ze 
niet echt kennen of al geproefd hebben. 
-Teveel activiteiten buiten het school waar toch een aantal vaders aan deelnamen : 
de 20 km van Brussel, de triathlon in Leuven,… 
-er was (op ons vraag) nu ook een duidelijk beeld van wanneer treed mijn kind op ? 
Er zijn volgens ons mensen hierdoor als zij alleen een lager school kind hadden, dan ook pas 
tegen 16 u zijn toegekomen en omgekeerd, deze van de kleuter zijn vroeger vertrokken. 
(toch blijft dit ons optie voor de helpende handen heeft dit echt geholpen!) 
Misschien samen eens over denken voor randaktiviteiten nadien te voorzien 
-en nogmaals het weer ! 
 
De helpende handen van zaterdag was geweldig ! 
We hebben geen bijkomende oproep moeten doen. 
Voor zaterdag reageerde 23 ouders (al dan niet van de ouderraad), 5 juffen en de volledige 
werkgroep zelf. We hebben laten leveren om 8.15 u, begonnen rond 8.30 u en rond 10 uur was 
iedereen wel aanwezig en hebben we doorgewerkt tot 15.15 u.  
De zaal opgekuisd, alles naar de koelcellen gebracht op het school. Dus alles liep keurig. 
Het was een toffe voorbereidingsdag ! 
De zaal bracht wel een extra kostprijs mee, maar de vuren, ovens, plaats was onmisbaar bij 
zulke multicultureel saladbar en desserten.Volgend jaar voorbereiding op school indien 
mogelijk. 
 
Ouderraad : voorbereiding was geweldig – afwisseling in werk was mogelijk – kennisnaking 
met andere ouders – extra sociale activiteit 
 
De wereldwinkel beweerde eerst geen bestelling ontvangen te hebben, Linda plaatste op 
vrijdag 14 mei de bestelling (gelukkig was Juf Ann hiervan getuigen). 
Tegen 16 uur was alle wijn dan toch in Wilsele. 
 
Er werden nog een paar dingen bijgehaald voor de Marokkaanse koekjes,of  ander vergeten 
dingen van het laatste ogenblik. 



We waren heel blij met de hulp van de mensen rond juf Fatiha. 
De ouders hebben toch wel wat opgestoken van de desserten door haar gemaakt. 
Het receptenboekje viel in de smaak en werd bij de kassa gezet op zondag en bracht in vrije 
bedragn 30.06 euro op. Niet slecht. 

 
De kostprijs van 5 euro was achteraf gezien een beetje te laag waardoor de winstmarge dit jaar 
niet zo groot zal zijn. Doch heeft een keerzijde dat er toch mensen kwamen eten, die gezien 
het lage prijskaartje, er anders niet toe de kans hebben.  
We bemerken wel aan de kassa de sommigen mensen van onze school het financieel niet 
breed hebben bv. bij het aankopen van de drankkaarten. 

 
 
Voor zondag liep alles  zoals het moest. 
De warme eetstand werd opgebouwd mits gerief dat we mochten lenen van de juffen Tanja, 
Hilde en Ann. Dank hiervoor .Er was voldoende hulp. 
Zeker ook van de familie Long . 
De familie Lein en Catteeuw (buren van fam. Lein) hebben zaterdag tot 23 u gekookt en 
zondagmorgend om 6 uur terug herbegonnen. Alles was dan ook tijdig zoals gevraagd om 11 
u op het terrein. Chapeau! 
De familie Long heeft het gerecht Mie met kip voor 180 porties gratis  (hadden nog extra 
voorzien) en voor niets geleverd aan school !!!! We hebben gevraagd aan Bart Pinxten of we 
een doosje wijn bij de Wereldwinkel mogen kopen voor hen. Voor de anderen beide families 
ook een fles wijn. Zij werden wel vergoed voor hun gemaakte onkosten. 
 
Onze vernieuwde afwasstand had een grote aantrekkingskracht. Iedereen wou afwassen ! 
Voor volgend jaar zouden wij aan de ouderraad willen vragen aankoop van 
keukenhanddoeken. Gezien het slechte weer raakten de handdoeken niet droog. 
Er is ook nog een tekort aan bestek zijnde vorken, messen, kleine lepeltjes. Nu hebben wij dit 
alles nog extra meegebracht van zaal PACEM en ook koffietassen. Echter tegen kostprijs. 
  
Ouderraad : pauze tussen de optredens was te lang : weer ? + optredens kleuters waren 
sneller afgelopen dan voorzien. 
Toch dient programma op voorhand behouden. 
 
Er worden 2 koelcellen voorzien. 
Broer van Kathleen Keyaerts stelde ons een 2de koelcel gratis ter beschikking. 
Ze was heel geriefelijk zeker voor de desserten in te plaatsen. 
De koelcel van Verplaetsen werd zoals ieder jaar gebruikt voor de tap. 
 
 
� dessertenbuffet  

Er werd massaal dessert geleverd door de ouders. Lekker ! 
En toch vergaten we 1 schotel tiramisu die in de frigo in de keuken van de school was 
terecht gekomen. Oeps. 
De aangekochte koffie was veel te veel, was afgestemd op het verbruik bij het 
grootoudersfeest. Volgend jaar is 2 kg. koffie genoeg. 
Door het weer zijn ze wel vroeger koffie beginnen drinken. 
We opteren er volgend jaar om een duidelijk voorbeeld te stellen naar de opvulling van 
het desserbordje : nu soms 1 stuk, soms 2 stukken, .. 
Is natuurlijk moeilijk doordat het allemaal verschillende desserten zijn. Maar hier moeten 
we toch duidelijker afspreken voor de betaalde 2 euro wat de mensen gaan krijgen op hun 
bord. 
 
De ijsjes gingen niet zoals verleden jaar. Alhoewel. 360 ijsjes aangekocht, 90 over ! 



Er is beslist naar volgend jaar toe om na te gaan de week voor het schoolfeest of het goed 
of slecht weer wordt en het aantal aan te kopen ijsjes hierop af te stellen. 
Er is ook regelmatig naar chips gevraagd. Dit wordt opgenomen in het aanbod van 
volgend jaar. 
 
Ouderraad : dessertenbuffet zeer gevarieerd.  Er wordt aangeraden om twee perculators 
te voorzien + thermossen.  Vermoedelijk kunnen deze  wel  bekomen worden op het 
wijcentrum Schorenshof bij Colette.  Belangrijk is dat de gebruikers weten hoe een 
perculator werkt. 
  

� avondsnack ( vanaf 17 uur …. ) 
De aantal kg. van het spek was verdubbeld dit jaar naar 16 kg. 
En het was………na een half uur weer op. 
Het brood werd dit jaar bij buurtwinkel Boon afgenomen. 
Zijn grootouders van onze school. Geleverd tijdig in het school door Paul Boon. 
 
 
 We hadden aan  de OLB gevraagd  of zij ook de aperitief en de wijnen in hun drankenstand 
willen opnemen. Gebeurde ook en was geen probleem. 
Naar volgend jaar toe hebben we de e-mailadressen gevraagd van alle leden van werkende 
OLB zodat zij allen op de hoogte gehouden worden van het komende schoolfeest. 
 
 

� Drank 
 
Kris bestelde alles bij Inbev dit jaar. Gaat rekening vergelijken met Lauwers (vorig jaar). 
We bekijken ook het assortiment van bier voor volgend jaar. Wat op vat, wat in klein flesjes. 
Van de speciale bieren werden 28 flessen verkocht van de 60. Wordt bekeken naar volgend 
jaar toe samen met het te tappen bier. 
 
Ouderraad : tip : speciaal-bieren in kleine flesjes. 
 
Ouderraad : tip : pijltjes naar het feestterrein + naar de toiletten. 
 
 
Hiermee is gezegd en geschreven wat we wilden zeggen. 
 
We ontvingen heel veel positieve reacties van ouders, leerkrachten, helpende handen,…. 
Dit is leuk ! 
De hulp van IEDEREEN was geweldig zodat sommigen van onze werkgroep het gevoel 
hadden dat het niet goed zat omdat we relaxt konden werken. 
 
We gaan een e-card sturen aan de mensen die achter de schermen mee hielpen bij het 
leveren van drukwerk, eten, materiaal, halen en brengen materiaal,e.d. 
 
We gaan ook aan het school vragen om ALLE OUDERS nog eens te bedanken in de 
eerste plaats voor hun aanwezigheid, voor hun deelname aan het buffet, gewoon om er te 
zij, om er te helpen,… 
 
 
We hebben onze hoofden dan ook al eens bij elkaar gestoken naar volgend jaar toe : 
 
Eerst en vooral bij leven en welzijn blijft iedereen op post volgend jaar (bijkomende 
helpers werkgroep mag steeds). 



De laatste dagen, de dag zelf en de dagen nadien veel helpende handen is HEEL 
BELANGRIJK. 
 
Gezien we een grote kostprijs hebben aan tenten, zijn we genoodzaakt om warm eten te 
geven.  
Geen probleem, de voorstellen zijn op tafel gesmeten en dit heeft het voorlopig gehaald : 
We gaan voor dit is Belgisch : 
Bij een frisse pint friet met stoofvlees, friet met balletjes in tomatensaus voor de kids, 
beperkte saladbar of geen saladbar (wordt nog bekeken) en ’s avonds nog meer spek ! 
Eventueel voor de niet-vleeseters een koude schotel met kaas of wie liever op zijn/haar 
lijn let een gewone koude schotel met hesp. Wordt nog verder afgesproken nadat we dit 
alles met onze werkgroep geproefd hebben ! 
 
 
 
 
Er zijn door ouders naar ons toe ook suggesties gebeurt die wij willen vragen eens te 
bekijken door de Ouderraad en het schoolteam : 
 
-rommelmarkt door en voor kinderen 
-mosselsouper met Belgische friet natuurlijk (is geen seizoen met schoolfeest anders 
graag) 
Wij als werkgroep gaan dit niet opnemen bij het schoolfeest, doch er zijn leden van onze 
werkgroep die willen meewerken. 
 
Voor de ontspanning van onze kleuters was wel degelijk dit jaar gezorgd door het 
schoolteam met de 2 springkastelen. Veel beter dan de zandbak ! 
Er is een suggestie voor de grotere kinderen : klimmuur, survival toestand tussen de 
bomen op het terrein achter het podium. Met begeleiding ! 
 
Ouderraad : Springkastelen waren ook OK voor de “groten”.  Groten  voelden zich niet tekort 
gedaan. 
 
Ouderraad : Zinvol om telkens weer optredens te doen ?  Ouderraad meent van wel temeer dit 
een reden is om te komen naar het schoolfeest.  Meestal zijn deze optredens dansnummers.  
Kan dit niet anders ingevuld worden ? 
 
Alvast bedankt iedereen, prettige vakantie en tot volgend schoolfeest. 
 
 
  

 
 
 

  


