
Verslag oudercomité
Datum: 24/3/2022 Verslaggever: Hilde Goris

Aanwezig                                                         Verontschuldigd

Sofie Bluekens, Liesbeth Bernaerts,
Gunther De Cnodder, Wim Smet, Nancy P.,
Hilde G.

Jimmy De Souter, Nele Louage, Heidi
Peeters, An D’Hollander

Agendapunten

1. verwelkoming Hilde

2. bespreking activiteiten van
gepasseerde activiteiten

Hilde

3. bespreking + afstemming voor
komende activiteiten

Hilde

4. PR richting werving nieuwe leden Hilde

5. Varia

Verslag

1. Verwelkoming

2. Bespreking activiteiten van gepasseerde activiteiten
Dag van de leerkracht: hartelijk dank voor de verwennerij!
Grootouderfeest: heel goed verlopen, heel veel positieve reacties
Wijnslag: verkoop was veel minder

nadenken richting volgende editie
verschillende acties voorzien, zodat we om de 3 jaar afwisselen

jaar 1: wijn en bio-en verwenpakket
jaar 2: kerstrozen + bierpakket
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jaar 3: porto of iets anders met kazen of ….  zoet, chocolade

Chardonnay Sol wit, Extreme gris rosé niet zo lekker
aanbod eens bekijken

Sint: geen mandarijntjes meer in de zakken
even alles goed oplijsten en goed afstemmen

Kerstdrink: is niet doorgegaan
Dag van de directie: hartelijk dank voor de mooie bloemen!
Corona: zo hartverwarmend, die mooie spandoeken
kwis: is wegens corona niet kunnen doorgaan
Carnaval: dankjewel voor de hulp bij de pannenkoeken

Eventueel terug vragen aan de ouders om pannenkoeken te bakken.
Ontbijtmanden: een groot succes en alles is goed verlopen

helpers goed op voorhand rondvragen

3. Bespreking + afstemming voor de komende activiteiten
Paaseitjes: afstemmen voor inpak

Wim/Natacha?  welke datum komende week, hoe laat?
Woensdag 30 maart  om 19u
Natacha overlegt met Jimmy

Jimmy heeft Jumbo gemaild, verder info volgt nog
Komende week sponsortocht, geen solidariteitsontbijt

Dit hopen we komend jaar wel terug in te richten…
Graag ook hulp van het oudercomité

Summerfest alle kaarten zijn verkocht, geen toegang meer aan de inkom
Kunnen er nog mensen standby zijn om eventueel in te springen om
te helpen?
Mucho Gusto  foodtruck

Schoolfeest: terug full-option met optredens, BBQ, workshops,...
graag helpers, zie ouderplatform

Diplomafeesten: vrijdag 24 juni 2022
eventueel wat helpers

4. PR richting werving nieuwe leden
Bart Goris en Allison Luyckx?

- toekomstgericht nieuwe mensen ronselen, aantal leden die stoppen
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Hoe kunnen we dit aanpakken?
- facebook?  meer op website?

Tijdens het jaar?
- tijdens het kijkmoment reclame maken, foto, drankje
- info-avond, iemand van oudercomité langskomen + schoolraad
- kerstdrink, kan hopelijk wel doorgaan
- cheque afgeven op het schoolfeest
- meer zichtbaarheid op het schoolfeest, T-shirts?
- mensen aanspreken

5. Varia

Datum volgende vergadering is 12 mei 2022 om 20u.
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