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Verslag ouderraad – 9 november 2022 

Datum: Woensdag 9 november 2022 

Verslag: Jeroen van Eersel 

Aanwezig: Ann Van Vugt, Hilde van Accom, Nore van Riel, Tessa Kwik, Jeroen van Eersel,  

  Nathalie Wagemakers, Shira Konings, Shany Mertens,  Malvira Zegers, Maartje Jansen,  

  Sanne Nooyens en Kimmi Malfait. 

Verontschuldigd: Songul Özmen, Jill van Gestel, Samantha Liefjes, Inge de Leijer, Isabelle Geysen,  

  Tinneke Thielemans en Jolita Koenders. 

Agenda 

1. Nieuwe leden 

2. Evaluatie grootouderfeest 

3. Financieel verslag 

4. Evaluatie appelverkoop 

5. Evaluatie Halloween 

6. Sinterklaas 

7. Werkgroepen 

8. T-shirts 

9. Brouwer 

10. Glow in the dark 

11. Groene speelplaatsen 

12. Schoolfotograaf 

13. Luizen 

14. DJ carnaval 

15. Verslag laatste overleg 

16. Varia en rondvraag 

1. Nieuwe leden 

Nieuw lid Kimmi Malfait wordt voorgesteld. 

2. Evaluatie grootouderfeest (Sanne/Kimmi) 

- Was geslaagd. 

- In de middag was er te weinig koffie. Sommige grootouders hebben maar een kopje of een half kopje 

koffie gekregen. Er was schijnbaar nog meer op, zoals thee. Voor volgende jaar meer te bestellen. 

- Koffiekoeken was een foutje met de telling. Nog een aantal latere inschrijvingen die niet goed zijn 

verwerkt. 

- Er waren voldoende helpers. Verdeling van de grootouders: in de middag een volle zaal, in de ochtend 

minder. Zoals bij het vorige grootouderfeest. 

- Volgend jaar nog overleggen of er wel koffiekoeken besteld moeten worden voor diabetes. Deze zijn 

groter dan de normale koffiekoeken. 

- Wafelverkoop was niet duidelijk. ’s Middags nog rond gegaan, dat was beter. Er liggen in de kelder nog 

wel wat overgebleven wafels. Keuze voor vrije bijdrage of wafelverkoop. Dit gaat Isabelle nog 

oppakken. Vorige grootouderfeest is er meer geld opgehaald met vrije bijdragen. 
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3. Financieel verslag (Tessa) 

Resultaten van afgelopen jaren worden gedeeld met notulen. Vorig jaar mede dankzij een succesvol 

openingsfeest een goed financieel jaar. 

4. Evaluatie appelverkoop (Tessa) 

- Opbrengst: 1600 euro winst - 645 zakken. Vergelijkbaar met 3 jaar geleden. 

- Goede prijs gehad van leverancier. Wel wat mensen die ze zuur vonden (kleine maat gekozen, wel 

keuze in middel of groot). Misschien volgend jaar middel pakken en evt. kleinere zakken aanbieden. 

- Niet duidelijk voor veel mensen dat kinderen langs de deur kwamen - misschien ook papieren 

meegeven voor opa’s en oma’s en ook via ouderplatform aanbieden. 

- Volgend jaar zeker een vooraankondiging doen. 

- Betaling via Payconiq duidelijker uitleggen aan de lln - misschien instructie meegeven. 

- Duidelijker aangeven 2 kinderen per volledige straat en geen een straten meer opdelen. 

- Volgend jaar ook wedstrijdelement toevoegen voor de lln - meeste verkopen verdienen bvb. filmticket 

of een beker. 

5. Evaluatie Halloween (Nathalie) 

- Dit jaar 2 avonden. Goede verdeling van kinderen over beide avonden. Wederom zeer geslaagde 

avonden. Heel veel positieve reacties. 

- 100 kinderen op eerste avond. Knutselen was ook geslaagd. Gratis activiteit, toch een kleine € 200 

euro winst. 

- Volgend jaar duidelijk aangeven dat iedereen verkleed mag komen. 

6. Sinterklaas (Shany) 

- Glutenvrij strooigoed – verzoek vanuit leerkracht. Dit zal vanuit ouders moeten worden voorzien. 

Traktaties worden wel aangepast voor lln met gluten. Geen speculaas, extra chocolade of glutenvrije 

koeken (van bakker). 

- Bedankjes nodig voor in totaal 11 personen. 

- Alle kleding is uitgewassen. De 28ste komen de telpieten dan moet het klaarliggen op school. 

- Schmink nog te controleren door Shany. 

- 30 november 2022 om 19.00u alles voorbereiden voor uitdelen op 2 december. 

- De goedheiligman komt weer met de boot en met de koets naar school. 

- Minder (plastic) verpakkingen – zie mail van Maryah. Voor volgend jaar groothandel te benaderen. 

Voor de kinderen worden de lekkernijen in papieren zakjes gestopt. 

- De oudste kleuters gaan ook wandelen. Er zijn helpers nodig om mee te wandelen. 08.45u vertrekken 

en om 10.00u terug op school (Tessa, Shira, Malvira, Maartje en Sanne wandelen mee). 

7. Werkgroepen (Tessa) 

Familieontbijt nog te weinig helpers. Lijst is nog eens rond gegaan. Tessa gaat deze aangepaste versie nog 

per e-mail delen. 
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8. T-shirts (Tessa) 

Nieuwe T-shirts (unisex) evt. te passen bij Tinne. Nog niet iedereen heeft maat doorgegeven. Tessa stuurt 

nog een nieuwe mail. Ook voor leerkrachten nieuwe T-shirts, T-shirts op school leggen om te passen. 

9. Brouwer (Isabelle) 

Qua prijs alle drie ongeveer hetzelfde. Hebben allemaal geen eigen tafels/stoelen. Evt. via schoonouders 

van Isabelle. Controleren of ze wel zondag kunnen leveren en of ze alles mee terug nemen. 

10. Glow in the dark (Nathalie) 

- Werkgroep is er al, Nathalie met Kim en Maartje. Bedoeling is dat op school (speelplein) te doen en 

gedeeltelijk binnen of in de sportzaal. 

- Vrijdag 20 januari. Starten vanaf 18u. 

11. Groene speelplaatsen (Jeroen/Ann) 

Ann gaat informeren bij adviseur van de provincie Antwerpen. Vanuit de gemeente Ravels (Hans Heylen) 

wil men niet te veel aan de speelplaats veranderen gezien de investering die is gedaan. 

12. Schoolfotograaf (Nathalie) 

Foto’s niet naar tevredenheid van veel ouders. Oubollig en te duur (in vergelijking met andere scholen) ook 

lang op bestelling moeten wachten. School gaat kijken naar alternatieven. 

13. Luizen (Nathalie) 

Via ouderplatform worden altijd alle ouders van betreffende leerlingen uit de klas geïnformeerd. 

14. DJ carnaval (Nathalie) 

Vorig jaar optocht, dit jaar weer DJ. Prijs van de pierenloop werd gebruikt voor de DJ. Dat potje is er dit jaar 

niet. Michel Stoffels is DJ, die altijd is geweest. Ouderraad gaat kijken voor andere DJ. Werkgroep vanuit 

school is dezelfde als die van Sinterklaas. DJ kan evt. gefinancierd worden door de drankverkoop. Is direct 

na school op vrijdag 17 februari 2022. 

15. Verslag laatste overleg 

- Klasbudget als richtlijn 3 euro per kind. Niet als pot geld overhandigen. Maar o.b.v. facturen/bonnetjes 

onkosten in te dienen bij de ouderraad. Is voor de lagere school – niet voor kleuters. 

- Familieontbijt nog te bepalen door werkgroep of ontbijtbox of ontbijt in De Wouwer. 

16. Varia en rondvraag 

- Nathalie: koek en snoep van de Okay - Malvira krijgt deze om pakketjes van te maken voor de minder 

bedeelden - in het achterhoofd houden dat er wel eens wat overblijft; 
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Data vergaderingen ouderraad 

- Donderdag 19 januari 2023 

- Dinsdag 7 maart 2023 

- Woensdag 26 april 2023 

- Donderdag 8 juni 2023 


