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VERGADERING OR GVBS Zoutleeuw 
 

Dinsdag 08-09-2020 
 

Verslag 
 

 

Aanwezig:  

Sandra, Clara, Nancy, Tina, Liesbet, Laetitia 

Verontschuldigd: 

Cindy, Directie en leerkrachten 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Cf. Document “2020_07_08_Verslag OR vergadering_juli” 

Vragen/opmerkingen?  

Aanpassing ivm leden die afgezwaaid zijn. Tijdens een etentje zullen deze leden in de 

bloemetjes gezet worden. Er is besloten om voor iedereen hetzelfde te voorzien. Het 

etentje moet nog ingepland worden. Om misverstanden te vermijden, geven we graag 

nog even mee dat ieder lid van de ouderraad tijdens dit etentje voor zijn eigen 

consumptie(s) betaalt. De opbrengsten die de ouderraad tijdens het schooljaar verzamelt, 

worden hier dus niet voor gebruikt. Het is een etentje om ons jaar als ouderraad op een 

leuke manier af te sluiten. 

2. Inbreng directie 

Geen directie of leerkrachten aanwezig.  

3. Financieel gedeelte 

Cf. Clara 

Clara geeft de stand van zaken voor zover we deze kennen. 

Laatste stand rekening:5879€ 

 

Vraag: zijn de werkbanken reeds volledig betaald? Er is voor 1800€ aan materiaal 

(planken, verf, ijzerhandel) besteed. Er werd 2000€ hiervoor voorzien.  

 

 

4. Pastafestijn – Zaterdag 31-10-2020  

Zoals reeds eerder vermeld zal het AFHAAL zijn.  

Er zal een draaiboek opgesteld worden met daarin de praktische organisatie van het 

afhaalmoment. Tijdens de vergadering komen er enkele vragen naar boven, bv brengt de 

kok al het materiaal mee of dienen we zelf nog dingen te voorzien.  
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De vragen worden gebundeld en aan de kok voorgelegd. Het afhaalmoment zal volgens 

de coronamaatregelen doorgaan, d.w.z. er zal handgel voorzien worden, de te volgen weg 

voor het afhalen zal via pijlen duidelijk aangegeven worden, er zal op toegezien worden 

dat er niet te veel mensen samen in de zaal binnenkomen, … . 

Sandra en Tina stellen het draaiboek op. Dit zal aan de directie voorgelegd worden.  

Sandra mailt de vragen door naar de kok. Er zal met de kok, de directie en iemand van 

de ouderraad een datum afgesproken worden om eens samen te komen op school om de 

praktische zaken te bespreken.  

5. Data vergaderingen schooljaar 2020-2021 

 

De data voor de volgende vergaderingen zijn: 

 

- 15/10/2020 om 19:00 uur @ de Passant: bespreking afhaal pastafestijn 

- 11/02/2021 om 19:00 uur @ de Passant: bespreking extra verkoop van bv 

koeken/wafels 

- 06/05/2021 om 19.00 uur @ de Passant: bespreking eindeschooljaar activiteiten 

en schoolfeest 

!! Nog in te plannen: het etentje + het afzwaaien van Riet V en Iris 

6. Overlopen activiteiten schooljaar 2020 - 2021 

 

 20/09/2020: gezinswandeling: geannuleerd 

 31/10/2020: pastafestijn 

 11/12/2020: Ouderbar/kerstdrink: geannuleerd 

 30/03/2021: Ouderbar 

 21/06/2021: Ouderbar + kinderfuif + eindeschooljaarsactiviteit 

 30/06/2021: Rode loper 

 Fruitdagen: donderdagen 1/10/2020 en 4/3/2021 

 30/05/2021: schoolfeest, ook hier zal onze medewerking gevraagd worden 

Tot het einde van het jaar zullen er geen activiteiten meer plaatsvinden owv Covid -19. 

Er is beslist om een extra verkoop te doen in het voorjaar als alternatief van de 

geannuleerde activiteiten. Tijdens de vergadering van 11 februari zal dit besproken 

worden. Voorstel is om opnieuw de lotuskoeken verkoop te doen ofwel te kiezen voor een 

wafelverkoop. Onze voorkeur gaat uit naar de wafelverkoop, de bestelde wafels kunnen 

dan via het oudercontact van 30/03/2021 aan de ouders meegegeven worden. Dit zal aan 

de directie voorgelegd worden.  

7. Fruitdagen  

De fruitmanden staan op de fruitdag klaar per klas. Laetitia zorgt voor de appels en de 

peren. Tina en Sandra doen de aankoop van de bananen en de druiven. Sandra vraagt 

het juiste aantal leerlingen op. Vorig schooljaar 150 appels en 160 peren, per kleuterklas 

werden er 12 bananen, 2 trossen blauwe en 1 tros groene druiven voorzien. Na de eerste 

fruitdag zal blijken of dit voldoende of te veel is.  
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8. Varia 

Ronde van de tafel 

5/10/2020: Dag van de leerkracht. Het idee om tijdens die dag met de ouderraad de 

toezichten van de leerkrachten over te nemen, is een leuk idee maar jammer genoeg voor 

ons niet haalbaar.  

Sommige leden staan zelf in het onderwijs, anderen dienen verlof te nemen. Hierdoor 

blijven er slechts een 2 – tal leden over die dit eventueel kunnen doen.  

Voorstel is om de leerkrachten die dag een doosje merci chocolade aan te bieden met 

daarin een kwijtingsbonnetje voor hun hulp tijdens het pastafestijn, zo kunnen ze samen 

met hun gezin genieten van de heerlijke afgehaalde pasta.  

 

Sponsoring cultuuruitstappen: er is gevraagd of de ouderraad eventueel per leerling 3€ 

wil sponsoren voor cultuuruitstappen. We hebben als ouderraad beslist om dit niet te 

doen. Op deze manier kunnen we de jaarlijkse sponsoring van de schoolreis (5€ per kind) 

en Sint (50€ per klas) blijven financieren.  

 

Volgende vergadering: 

Donderdag 15/10/2020 om 19:00 uur @ de Passant.  


