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VERSLAG VERGADERING dinsdag 15 oktober 2013 

 
 

Aanwezig: Jurgen, Danny, Kristof, Hans, Johnny, Annick, Bart, Geert, Veronika, dhr. Filip 
Kuijpers, juf Griet, juf Leen en juf Sarah  
 
Verontschuldigd: Tamara, Ellen en Freek  
 

 

 
1. Verslag vorige vergadering 

 
Het verslag van de vergadering van vorige week 08/10 is nog niet klaar en zal (samen 
met dat van vandaag) op de volgende vergadering op 26/11 goedgekeurd worden. 

 
2. Evaluatie fuif 

 
De kinderfuif was weer een groot succes alhoewel we de indruk hadden dat er minder 
ouders aanwezig waren. Volume van de muziek was ok en de kinderen hebben zich goed 
geamuseerd. Er maakten ca. 130 kinderen gebruik van de opvangregeling na  de school. 
Volgend jaar zullen we voor de kleinste kleuters wel een uitzondering maken inzake deze 
regeling: zij mogen niet meer zonder begeleiding (van een ouder of grootouder) 
deelnemen aan de kinderfuif omdat zij anders een beetje “verloren lopen” daar. 
 
Helaas was er minder volk op de fuif ’s avonds, een 170-tal bezoekers terwijl we andere 
jaren rond de 250 zaten. Er is niet meteen een verklaring te geven voor deze terugval. 
Ondanks de mindere opkomst was het een goede fuif en waren er positieve reacties van 
de aanwezigen.  
 
De oproep voor hulp werd zeer goed opgevolgd, zeker door de leerkrachten waarvoor 
dank, en de werkdruk lag zeker niet te hoog, mede doordat er minder volk aanwezig was. 
 
De omzet kan als volgt geschetst worden: € 1600 VVK, € 1260 kinderfuif en 2500 € fuif. 
Danny raamt de winst op ca. € 3000. 

 
De (kinder)fuif gaat volgend jaar zeker opnieuw door en dit op vrijdag 10 oktober 2014. 
Jurgen reserveert alvast het Ontmoetingscentrum. 
 
Het subcomité komt nog 1 keer samen nl. bij Hans op 22/10 om ca. 21u (na de infosessie 
van KOOGO/OVSG) voor een nabespreking en een update van het draaiboek. 

 
NB: ouderraad Kermt was talrijk aanwezig en nodigde ons alvast uit voor de 2de editie van 
hun fuif op zaterdag 23/11. Allen daarheen! 

 
3. Halloween 
 
Vrijdag 25/10 vanaf 13.20u zal er op speelplaats begonnen worden met het klaarzetten 
en opbouw van de kraampjes. Danny en Geert komen alvast helpen, bijkomende hulp is 
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nog steeds welkom. Vanaf 15u zullen Jurgen, Kristof en Johnny aansluiten voor hulp aan 
het kraampje, vanaf 15.30u komt ook Annick er nog bij. Waarschijnlijk komen er ook nog 
enkele andere leden helpen dus volk is er normaal genoeg. 
 
Jurgen zorgt voor de drank (fruitjenever en fruitsap) en de chips. Annick haalt nog 100 
stuks frisdrankbekertjes bij. Kristof zorgt voor een USB-stick met wat Halloween-muziek. 

 
4. Oprichting subcomité kerstkaarten en opstellen timing 

 
Dit subcomité zal er een beetje anders uitzien als gewoonlijk omdat het vooral gaat om 
administratie, sorteren kaarten, tellen van geld,… Annick wenst reeds te helpen, Danny 
zorgt voor de lijsten. Voor het overige zal Jurgen, telkens wanneer er zich bepaalde taken 
aandienen, een oproep per mail doen om te komen helpen o.a. begin december voor het 
sorteren van de kaarten. 
 
Wat de timing betreft: 
 
- Do 24/10: aankondiging in nieuwsbrief november dat er dit jaar weer kerstkaarten zijn; 
- Ma 04/11 (ten laatste) zullen de papieren om op te tekenen aanwezig zijn op school; 
- Do 07/11: nog eens een herinnering per mail aan de ouders dat er weer kerstkaarten 

zijn (zodat ze er geen in de handel gaan kopen); 
- Do 14/11: deadline voor de leerkrachten voor het inleveren van de afgewerkte 

tekeningen aan de ouderraad; 
- Vrij 15/11: Jurgen of Bart brengen de tekeningen binnen bij de firma in Overpelt; 
- Ma 02/12: kerstkaarten zijn klaar bij de drukker en worden afgeleverd aan ons; 
- Woe 04/12: ’s avonds sorteren van de kerstkaarten door subcomité op school; 
- Do 05/12: de pakketjes kerstkaarten worden (samen met een begeleidende brief met 

strookje) meegegeven aan de leerlingen; 
- Vrij 20/12 moet alles in principe terug binnen zijn bij ons zodat we ten laatste op 13/01 

alles terug kunnen bezorgen aan de drukker. 
 

5. Oprichting subcomité schoolfeest 
 
Het is nog wat te vroeg om een subcomité op te richten, dit zal gebeuren op vergadering 
van 25/02. Jurgen bestelt intussen wel reeds de togen. 

 
6. Sinterklaas (06/12) 

 
Ook dit jaar zullen de Sintzakjes weer gevuld worden door de KIDS. Annick neemt 
contact met An Bellefroid hierover. An heeft aangegeven dat ze ook liever zelf alle 
inkopen (snoep, zakjes,…) doet. Annick geeft haar wel de aantallen en het budget door 
alsook (via Danny) de kassatickets van vorig jaar. 
 
Aantal:  152 kleuters 
            131 leerlingen van L1, L2 en L3 

 
 Het budget bedraagt 375 euro wat overeenkomt met 1 à 1,25 euro/kind. 
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De leerlingen van L4, L5 en L6 gaan weer naar Kinepolis en voor hen wordt er een 
budget van 2 euro/leerling voorzien. 

 
7. Fietspooling 

 
Hans heeft een stappenplan opgesteld. Kort samengevat komt het hierop neer: 
 
a) mevr. Mireille Theelen (Stad Hasselt) geeft ondersteuning aan dit project en zal door 

Hans uitgenodigd worden op onze vergadering van 26/11; 
b) organisatie van een infoavond voor alle ouders (in aanwezigheid van o.a. mevr. 

Theelen, de wijkagent, de bevoegde schepenen,…) waarbij de ouders de avond zelf 
of later de kans krijgen zich in te schrijven; 

c) opstarten van een poolwerkgroep die de verdere lijnen uitzet. 
 

Voor meer details verwijzen we naar het stappenplan van Hans. Een streefdatum voor de 
opstart van de fietspooling wordt gesteld op 10 maart 2014. 

 
8. Website 

 
Hiervoor verwijzen we naar het verslag van 08/10. 
 
9. Personalia 
 
Nihil. 

 
10. Varia 

 
Jurgen herinnert er nog eens aan dat nu zaterdag 19/10 de tenten gesorteerd worden op 
school. Hij zorgt voor gekleurde tape. 
 
Jurgen, Danny en Filip zullen er alvast zijn en er volgt nog een oproep voor hulp (door 
Jurgen) via de mail. 

 
 

 
 

              Volgende vergadering: dinsdag 26 november 2013 - 20u - leraarslokaal 


