
 

Ouderraad PDC – Verslag – info@ouderraadpdc.be 

OUDERRAAD 14 JANUARI 2020 
aanwezigen : Ralf, juf Liesbet, juf Annemie, meester Wim, Katleen,  Evi, Katrien V, Eef, Björn, Jan  Reynaert, 
Elke, Inge  

Verontschuldigd: Jan H, Ruth 

aanvang/einde : 20:00 – 22:00 

Agenda:  

1. PDC-feest 
2. PDC-fuif 
3. Infrastructuur 
4. Nieuwsbrief 
5. Varia (Brede school, Lotus, typ10,…) 

Onderwerp Besproken Acties 

PDC feest Kinderactiviteiten van 13u tot 15u en van 16u30 tot 19u. 
Tussenblok wordt opgevuld met film. 

Bestellen drank Ouderraad en meer dan voldoende drank 
bestellen omwille van een tekort aan drinken de afgelopen 
jaren. 

Opbouw vrijdagavond – helpers welkom 

- Aantal inschrijvingen 20-tal, de meeste worden 
verwacht vlak voor laatste dag inschrijvingen 

- Verwerking van de helpers zal Ralf (OR) doen 
- Keuken wordt gedaan door de kleuterjuffen 
- Bar Gabriëlla door meester Wim en Nicolas 
- 2 ouders extra nodig voor de kinderopvang 
- Ophalen materiaal door Annemie en Ingrid (?) 
- Ophalen materiaal Don Bosco (Ingrid of Juf Liesbeth) 

Ralf – verwerking 
helpers 

Willy bestellen 
drank – De Cnijf 

Annemie – 
Contacteren Ingrid 
voor ophalen 
materiaal en 
winkelen 

PDC Fuif (WERFFUIF) 
- uren :  

o 15-16 : kleuters 
o 16:15-17:30 : lagere school 
o 21-… : volwassenen 

- inkom : kleuters en lager 2 euro (1 drank + chips inclusief), 
volwassenen 5 euro 

- thema : afbraakTD 
- capaciteit zaal : geschat op 250 pers 
- veiligheid : contacteer gemeente voor brandveiligheid 

(wie?) en veiligheidscoordinator (juf Liesbet) 
- lagere school : top 10 van liedjes 

Ralf – Affiche en 
inkomkaarten 

Ralf -huren 
materiaal provincie 

Wim – afdrukken 
kaarten fuif 
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Onderwerp Besproken Acties 
- drank kinderen : frisdrank, water, fruitsap, chips 
- nodig in zaal : statafels, belleblaasmachine (?) 
- Materiaal huren provincie 
- Start voorverkoop tijdens PDC feest 
- 8 kaarten per blad 

Volgende samenkomst werkgroep – jan 28 -  20u30 school 

Infrastructuur 
(Nieuwe 1ste 
graadsschool) 

- Plannen gelekt via school Toverveld – powerpoint 
presentatie - Annemie stuur de powerpoint ook naar 
ouders onze school 

- 31 maart infoavond over nieuwe school 
- Stuurgroep wordt opgericht over de visie nieuwe school 

ism directies andere scholen 
- Alles klaar om meteen te beginnen als toestemming er is 
- Hoop op multi-functionele zaal voor 5de en 6de leerjaar in 

klassen te hebben in plaats van containers 

Annemie – 
rondsturen van de 
PowerPoint naar 
de ouders PDC-
school 

Nieuwsbrief Er is al informatie van de meester Bart en Juf Frieda en van Juf 
Katrien – de vraag stellen voor info van de andere klassen 

Volgende nieuwsbrief voor PDC feest (?) 

 

Varia: LOTUS 
verkoop 

- verkoop Lotus koekjesverkoop : 1400 euro winst 
- 535 euro besteed aan boeken Tip10 

https://www.typ10.be/ 
- 900 euro wordt besteed aan extra muziekbox bij Selv.be 
- volgende keer : september 2020 → DHL wil eventueel 

sponsoren 

 

Annemie - stort 
geld aan 
ouderraad 

Annemie – geeft 
factuur box door 
aan OR 

Willy – betaalt 
typ10 factuur 

Varia: warme 
maaltijden 

middagpauze in klas  
- kleuters 11u45 tot 12u10 
warme maaltijden  
- voorverpakking gaat verdwijnen 
- kinderen meer aandringen tot opeten ?   

Annemie – gaat 
nog eens met 
toezicht bespreken 

Varia: Schoolfoto’s 
De prijs van de foto’s wordt in vraag gesteld omwille van de 
hoge prijs (kwaliteit is goed 
De achtergrond gebruikt bij de foto’s is een beetje oudbollig 
en erg druk 
Geen pasfoto’s dit jaar voor de 6de jaars? 
Schoolfotograaf via raamcontract scholencluster 

Annemie - Op te 
volgen voor 
volgend jaar 

Varia:  afscheid 
meester Bart 
(opvang) 

Geschenkbon Bol.com 40 euro 
De Pokemon kaarten van juf Ellen gaan goed Ralf- Bon 

aankopen via 
Bol.com 

Varia: Verwarming 
De verwarming in de lagere school is niet regelbaar in de 
klassen  
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Onderwerp Besproken Acties 
Thermostatische kranen op de verwarmingen zetten gaat de 
school doen, binnenkort moet het gedaan zijn 

Varia: Paasbunch 
De vraag werd gesteld of de paasbrunch 3 weken na de fuif 
niet te veel van het goede zou zijn?  
Indien we deze opnieuw doen met de wandeling verbeterd 
worden omdat deze vorige keer niet aangepast was aan de 
kleinsten 

ð enkel doen als de fuif een financiele kater opleverd ;-) 
ð Voorlopig uitstellen is geoppperd 

 

Varia: Schoolfeest 
Op vrijdag 5 juni vlak na school 
Invulling is aangepast omwille van de mogelijkheden op 
school 

 

Volgende ouderraad donderdag 13 februari 


