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Gebruikte afkortingen:

AI = Action item
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De vergadering begint om 20h25.

DEEL 1 (OC + leerkrachten)

1. Goedkeuring van de agenda

 De agenda is goedgekeurd.

2. Goedkeuring verslag

Kleine aanpassing verslag (zie bijlage)

3. Opvolging action items

AI SDM: nagaan of Delhaize de groenten en het fruit van de brunch wil sponsoren

Sven heeft gemaild, nog geen antwoord gekregen. Komt volgens hem wel in orde

AI AS: navragen of we kriekenvulling van taarten kunnen gebruiken als saus voor 

de ballekes met kriekskes op de brunch

Gaat niet meer. We (EC) gaan bij Subli navragen voor krieken.

AI SDM: lijst naar DDJ doorsturen met wat er besteld moet worden voor de brunch 

via Suzanne

Niet gekregen. Te laat!!! (blijkbaar heeft Sven dat rechtstreeks met Suzanne geregeld 

en was het in orde)

AI SDM: excelsheet doorsturen naar EC met alles wat we nodig hebben van Horeca 

Subli voor de brunch

ok

AI EC: prijs laten opmaken voor de benodigdheden van de brunch bij Horeca Subli

ok

AI SDM: uitzoeken waar het vlees voor de brunch het goedkoopst aangekocht kan 

worden

Is reeds besteld (veel te veel!! Want vorige brunch was er veel overschot)

AI EC: nagaan hoeveel een kaasschotel zou kosten in Wilsele (over Suske Sloep)
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EC blijft proberen om de winkel te contacteren.

AI DDJ: brief opstellen voor de uitnodiging van ouders 6LJ voor de extra 

brunchvergadering op maandag 15-11-2010 om 20h15 in de klas van Juf. Marita.

ok

AI DDJ: nakijken of het OC glazen van het Breughels gasthof zou kunnen krijgen

Neen, want er blijven alleen speciale glazen over

AI DDJ: navragen of er in de school genoeg borden en bestek zijn voor de brunch 

Er zijn zeker een 50-tal borden te kort. DDJ zal aan Java vragen of zij borden hebben

AI SDM: brief maken voor de uitnodiging van de brunch en de inschrijvingen en 

voor sponsoring

ok

AI DDJ: het idee van een “Aprilvis”-wandeltocht voorleggen aan de leerkrachten 

met de vraag voor ideeën voor activiteiten voor onderweg.

Is er nog niet van gekomen, wordt volgende maandag besproken.

AI EC: servetten van het thema Halloween voorzien voor het grootouderfeest

ok

AI PDC: terugvorderingformulier mee rondsturen met verslag vergadering

ok

AI EC: gaat eens uitkijken voor een geluidsinstallatie

EC is bij Leo Caerts geweest, maar dat lijkt allemaal nogal professioneel materiaal te 

zijn.

DDJ gaat aan Gilbert vragen om naar prijzen te informeren (AI DDJ)

AI DDJ: navragen aan vertegenwoordiger van MOS of er bezwaren zijn tegen het 

verzamelen van inktcartridges op de school.

Is veel te omslachtig omwille van opslag van KGA (klein gevaarlijk afval)

AI OC: alle ideeën bundelen die kunnen bijdragen aan het steunen van de school en 

samenbrengen in een brief voor de ouders (die eerst nagelezen moet worden door 

DDJ)

Wordt verschoven naar volgende vergadering
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4. Brunch

Er zijn bloemen besteld bij Pari (50 stuks). Daniël heeft vastgesteld dat er vrijdag 26 

november ook tafels en stoelen nodig zijn voor het pannenkoekenfestijn. We vrezen 

dat we de tafels en stoelen zelf zullen moeten gaan halen in Wespelaar. Daniël vraagt 

dat na.

AI DDJ: navragen hoe we aan de tafels en stoelen komen.

DDJ heeft vastgesteld dat er te weinig borden zijn op school (270 stuks). Voorstel van 

DDJ vragen of JAVA ook borden kan leveren.

AI DDJ: JAVA contacteren voor extra borden

An stelt voor om de pannenkoeken op het moment zelf te bakken op haar 

supersonische pannenkoekenbakplaat.

AI AS en SDM: dit jaar laten we het zo. Volgend jaar concentreren we alle taken op 

1 weekend.

DDJ heeft de sleutels van de refter en de keuken afgegeven aan AS

De werklijst wordt opgesteld door AS en EC.

5. Activiteiten

 Sint: de sint is besteld. DDJ kijkt na hoeveel hij kost en mailt door naar EC

AI DDJ: Bedrag naar EC doormailen.

AI SDM: diepvrieszakjes, lintjes, 1 speculaas, 1 chocolademan, nicnacjes (met en 

zonder suiker) en 2 mandarijntjes. En ook nog strooisnoep (met papiertje rond) 

voor de pieten om in het rond te strooien.

 Sneeuwklassen

Juf Marita merkt op dat de extra begeleider betaald zal moeten worden. We 

stellen voor om dit jaar de opbrengst van de brunch hiervoor te gebruiken omdat 

we dit jaar de laatste keer een onkostennota aan de gemeente kunnen sturen.

Na dit jaar zal er opnieuw moeten geëvalueerd worden of het nog wel haalbaar 

blijft om de sneeuwklassen te organiseren.
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6. Varia (deel 1)

Speelplaats: DDJ heeft een budget gevraagd (10 000 EUR) aan de gemeente voor de 

speelplaats. Het budget van het OC kan dus volledig gebruikt worden voor de lagere 

school. Na de brunch moeten we werk maken hiervan. Grasveld aan sportveld mag 

starten maar alles eerst doorgeven aan DDJ.

(AVA, MW en DDJ verlaten de vergadering. AS en EC besluiten om zich verder bij EC 

thuis te buigen over de werkverdeling van de brunch)

DEEL 2: OC

AS en EC buigen zich over de werkverdeling, wat geen gemakkelijke klus blijkt te zijn. 

Rond 24u00 geven ze hier de brui aan omdat het nog verre van gedaan is. AS probeert 

het morgen nog eens te bekijken.

7. Financieel overzicht oktober 2010

Belangrijkste inkomsten:

 Opvang: 1160 euro

 Tijdschriften (cash): 2792 euro

Belangrijkste uitgaven:

 Tijdschriften (facturen uitgeverijen): 1015 euro

 Bankkosten: 9,50 euro

 Tutti Frutti: 156,75 euro

 Grootouderfeest (servetten): 17,80 euro

 GSM opvang: 54,99 euro

 Voorschieten derde voorschot sneeuwklassen: 1000 euro

 Vrijwilligersvergoeding september: 42,50 euro

 Sint kleuterklassen: 425 euro

8. Volgende vergadering:
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Donderdag 2-12-2010 om 20h15 in de refter van 't Haegje.

Agendapunten voor volgende vergadering:

Deel 1 (OC + leerkrachten):

 Goedkeuring van de agenda

 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

 Opvolging action items

 Evaluatie Brunch

 Familiale activiteit tweede trimester

 Speelplaats

 Varia (deel 1)

Deel 2 (OC):

 Financieel overzicht november 2010

 Varia (deel 2)

 Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand naar PDC doorgestuurd worden.

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 00h15.
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