
OUDERRAAD BASISSCHOOL ST. VICTOR ALSEMBERG 

VERSLAG VERGADERING 15 NOVEMBER 2016 

Aanwezig: Meester Dennis, Ingrid, Annelies D, Christine C , Kim, Ann De Saer , Deborah, juf Gwenaëlle, 

juf Charlotte, juf Brenda, Raphaëlle, Sylvia, Anne V, LydieYvonne, Adil, Caroline  

Verontschuldigd:  Zara,  Patrick, Ann D, Hane, Deni, Annelies P 

****************************************************************************** 

1. Vorig verslag 

Goedgekeurd, wel correctie op datum herfstfeesten 

 

2. Directiemededelingen 

 

* 3149€ winst spaghettifeest : voldoende om dit jaar te gaan en ook nog wat over voor volgende 

boerderijklassen. Volgend jaar kan minder hulp ingezet worden als dit jaar. Systeem van 

voordrukboekjes voorzien om organisatie te optimaliseren.  

 

* inschrijving broers en zussen : online in de week van 05/12. Niet online ingeschreven betekent 

geen voorkeursplaats. Boodschap maximaal verspreiden.  Papiertje ter herinnering aan deze 

inschrijvingsweek  wordt meegegeven aan de leerlingen.  

 

* waterfles en fruit goed ingeburgerd  

 

* franse niveaugroep-aanpak is als geslaagd geëvalueerd. 

 

 * fotograaf op 27.01.17 

 

* 120 ouders gaan in op betaling per domiciliëring. Gaat van start na kerst. Geldt niet voor 

Infano.  

 

 

3. Taakverdeling: 

Ingrid    Voorzitter 

Raphaëlle  Ondervoorzitter 

Caroline   Penningmeester 

Raphaëlle / Charlotte Secretaris 

 

 

 

 

 

 



4. Geplande activiteiten 

* Herfstfeesten 25 26 27 nov:  

Basisschool verzorgt pannenkoekenhuis 

Doodle komt eraan om planning op te stellen 

* Sint  

Maandag 05/12 : alle kleuters samen,  1e leerjaar apart in de klassen, 2e tem 6de leerjaar samen 

Geen zakjes maken : aangekocht om uit te delen op 05/06. Op de 6e krijgen de leerlingen een stuk fruit 

wat dat zal niet in het zakje zitten ; 

* Kerstrozen 

In de week van 4 dec briefje meegeven. Te verdelen bij het oudercontact op de kerstmarkt. We gan voor 

de kleine en middel maatjes. Een 4 + 1 gratis actie zou overwogen worden. Aankoopsprijs 1.05 voor de 

kleintjes en 1.45 voor de middel maatjes.  Verkoopspijs 2 en 4€. Rond getal.  

*Kerstzingen 21/12 

Zoals elk jaar idem. Dit jaar geen briefjes rondstrooien.  

* Kerstmarkt 22/12 

Aankoop makkelijk tent om aantrekkelijke kerstmarkt te maken.  

200 of meer snoepbrochettes worden gemaakt door  : Charlotte, Anne V, Sylvia en Raphaëlle 

Dranken : gluewine, chocomelk, jenever (potten van Sint Victor Beersel lenen) 

Cakeverkoop. Nemen cake mee :  Caroline, Annelies, Charlotte, Deborah, Ingrid, Sylvia 

Bonnetjes worden gegeven door de juffen; enkel aan de ouders van de oudste kinderen van de familie in 

hun klas 

Extra kerstrozen bestellen ter verkoop 

* Kerstmaal 23/12  

Gaan helpen bij de 1e schoolbel : Charlotte, Deborah, Kim + Ingrid voor de afwas na 12u 

Mee te nemen : messen en planken om de koeken in 2 te snijden 

Koeken worden geleverd aan de school en worden besteld door meester Dennis 

Koude chocomelk + servietten voorzien 

Leerlingen brengen zelf een bekertje mee en eventueel een bordje. 

Annelies koopt 20 setjes  bekertjes (1 per klas)  bij Ikea ter reserve. Komt van het ouderraad budget. 

 

 



5. Winstgevende activiteit 

 

* Cake laten bakken en verkopen? Zéér winstgevend.  

 

* Wafeldozen lang geleden. Oproep aan iedereen om  tegen volgende vergadering prijzen mee te 

brengen.  Dan beslissen. Actie in tweede deel van het schooljaar doen ter verspreiding van de kosten 

voor de ouders. Benadrukken dat deze winst puur voor de kinderen is.  

 

 

6. Terugmelding 

* Veldloop : mooi weer, geslaagd 

* Sportweek Neerpelt  : geslaagd 

* Boederijklassen : geslaagd 

* Opa en omafeest : geslaagd, rustig en goed verlopen. Volgende jaar wel op de jaarkalender zetten.  

* Uitstap Diksmuide : vroeg vertrokken maar zeker geslaagd 

 

7. Varia 

* Te druk bij de schoolbel. Kan hier verandering in gebracht worden. 

* Werken De Meent geven extra parkingdrukte 

* systeem  1e leerjaar plascentjes : te herevalueren door meester Dennis en de juffen.  


