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Aanwezig : Karolien, Derry, Elle, Ruud, Christophe, Nele, Ellen, Machteld, juf Kathleen 

 

 

 Vorig verslag 

Goedgekeurd 

 

Aantrekken nieuwe leden: hoe? 

- Flyer uitdelen? 

- Koffiemomenten terug opstarten 

Boekenkastjes 

Jan Baptist (psych. Instelling) maakt dergelijke kastjes al voor oa. Zelzate. Er is nog voldoende budget 

van de boot om er ook eentje te bestellen daar. Laten verven in basiskleuren, daarna laten versieren 

door 6e lj (kastje was hun idee).  

 

Fietsstraat / verkeerscommissie 

20/9 is er opnieuw vergadering van de verkeerscommissie, Machteld gaat: te stellen vragen? 

- Er staan borden ‘verboden te parkeren’ maar gebeurt toch 
- Afgeschafte fietsstraat: signalisatie nog aanpassen 
- Wat met de voetgangers? Afspraak was fiets+voetpad, bebording klopt niet 
- Hoe zit het met de situatie aan de brug? 

 

VCOV 

Karolien zal vanaf nu de uitnodigingen voor deze vergaderingen naar iedereen sturen: voor wie 
interesse heeft, is geen verplichting 

 

Activiteiten 

- Wat mag? Wat kan? 
- Geen herfstwandeling 
- Volgende = nieuwjaarsreceptie op 16 januari? Als het mag! 
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Opnieuw met act? 
- Terug koffiemomentjes!  

Eventueel 29/9? Elle en Machteld kunnen. Klaarzetten vanaf 11.30u. Vooraf oproep 
lanceren voor cake-bakkers 

- Halloweentocht/lichtjestocht 
Sfeervolle wandeling, met lampjes. Passeren via Lotte en Wouter? 
Bv hotdogs, soep, glühwein.  
Organisatie: Elle, Nele, Machteld, … 

- Andere 
Derry krijgt regelmatig aanbiedingen: koffie, bloembollen, pizza, kaasschotels, … 
Voorstel: kaas- en wijnavond 12 februari 2021 

 

Metalen plaat fietsen 

Kost 300€, Christophe zal regelen 

 

Inhuldigingsfeest boot 

Uitstellen naar voorjaar 

 

Woord van de directie  

- Zeilen kleuterspeelplaats 

Derry heeft verder geïnformeerd. De zeilen zijn mooi maar het is wel veel werk. Een vaste 

constructie is wellicht minder mooi maar wel veel praktischer: vgl met carport, dak met 

melkglas. Standaardtype of maatwerk (= duurder). 

Op speelweide: wel met zeilen werken 

- Wandelbox 

Reacties waren positief, wel pech met het weer  

- Pipowagen  

Staat ondertussen op zijn plaats; er moeten enkel nog platen rond. Derry vraagt aan Bart om 

dit af te werken. De wagen is in gebruik genomen; het is wel nog een beetje zoeken qua 

organisatie 

- Zeeklas 

vindt plaat in november, in Oostduinkerke. Er gaan 45 kinderen mee 

- Nieuwbouw is afgewerkt 

2e leerjaar en 3e kleuterklas is er ingetrokken 

- Volgend project: fietsenstalling! 

 

 

 



🞂 Resume: Verslag OR 8 december 2020 

🞂 Page 3 | [Type your e-mail address] 

Financiën 

- Spaar rekening: 18.748,11 €  

- Zichtrekening: 5930.22 € 

- Cash: 228,6€ (kaas en nootjes moet er nog af) 

- KoningBouwdewijn: verslag nog maken nog 1581.87 € te spenderen (staat op de 

spaarrekening) 

 

Varia 

- Opnieuw de vraag vanuit de OR om tijdens het middageten geen tv te kijken. 

- Vraag om in de studie ook op kabas te kunnen werken. Probleem is dat er te veel kinderen 

in opvang zitten om dit te begeleiden. 

- De leerlingenraad is opnieuw opgestart met nieuwe verkozenen.  

- Vraag om zaken als bv het veranderen van de schooluren beter en indien mogelijk sneller te 

communiceren 

- De veggiemaaltijden zijn niet in trek. Er wordt voorgesteld om ze toch te behouden, is maar 

1x per maand. Wel de cateraar aanspreken op het povere aanbod op dat vlak 

- Zijn badmutsen nodig? Beetje verouderd? 

- De leerlingen van het 6e lj zijn superenthousiast over hun chill-plekje 

 

Datum volgende vergadering: dinsdag, 26 oktober 2021, 20 uur 

 

 


