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1. Evaluatie activiteiten





Schoolfeest: er was veel volk, er zijn veel mensen komen eten, er was een fijne en gezellige
sfeer en veel positieve reacties!
Aandachtpunten voor een volgende editie: voldoende drank voorzien, ook fruitsap, nu zijn we
nog bier gaan bijhalen, meer ajuin voor de hamburgers, tafels en podium tijdig bestellen bij de
gemeente, dan is er nog meer keuze, in de mail over de inschrijvingen een link voorzien naar de
website, frietjes en hamburgers staan best samen zodat de frietjes bij de menu apart kunnen
behandeld worden (nadeel is dat er een extra friteuse moet worden gehuurd). Het geluid op 1e
verdieping hangen is een optie om het voor iedereen verstaanbaarder te maken.
Vadernacht: was een enorm succes, meteen een legendarische editie, dankzij het onweer!
Zeker voor herhaling vatbaar, ideale locatie!
Werken WC’s: we prikken een datum, liefst een avond, nog in juni om te schuren en schilderen,
dan is alles klaar! Wannes bekijkt wanneer hem dat best uitkomt en stuurt dan enkele mogelijke
data door (2 extra mensen gewenst).

2. Verkiezing leden ouderraad
Geert en Eva blijven als leden van de ouderraad deelnemen aan de schoolraad. Voor volgend schooljaar
verkiezen we extra leden voor de ouderraad, zodat er steeds 3 vertegenwoordigers kunnen deelnemen
aan de schoolraad. De extra verkozen leden zijn: Wim, Sven, Bart en Bart
3. Geplande activiteiten:
 Receptie zesdejaars maandag 29 juni
Opbouw: vanaf 18.00u, receptie start om 19.00u., Liesbeth, Eva, Carolina, Filip, …
Drank: Geert doet de nodige bestellingen
Catering: we verwachten 120 tot 130 man, op het menu: mini-bouchés (Carolina), wraps en minihotdogs (Nicolay), groentjes en dipsaus (Tom), mini-loempia + chipjes (Sven)
Decoratie: tafelpapier is er nog, Nicolay zorgt voor servetten, Michiel voor bloemetjes
 Picknick: 30 augustus
Om de start van het nieuwe schooljaar te vieren gaan we samen picknicken in Fort 4.


Infosessies september: 8, 10 en 17 september

Op de infosessies stellen we de ouderraad voor en delen we een foldertje uit met de data van de
activiteiten. Bart, Eva, Nicolay en Michiel bereiden de infosessies voor en Tom zorgt voor een hipper
foldertje.
 Urban trail Mortsel-Dorp 18 september
Stratenloop in september wordt waarschijnlijk een Urban trail. Als deze loop kan doorgaan en de start
en aankomst is op school, voorzien we een kraampje (hamburgers en blikjes frisdrank). Voorstel is om
een deel van de opbrengst, bv. de opbrengst van de hamburgers te schenken aan de Geefwinkel.
4. Planning volgend schooljaar
Zie kalender
Wim bestelt nieuwe hoesjes voor de Start to Fluo, de kinderen van het 4de leerjaar krijgen een nieuw
hoesje, in het 5de en 6de worden de hoesjes indien nodig ook vervangen. De leerkrachten controleren
welke hoesjes aan vervanging toe zijn.
We zorgen volgend jaar opnieuw voor een beloning op het einde van de actie (pannenkoeken).
De oudste kleuters krijgen op het einde van het schooljaar hun vestje mee.
We willen volgend schooljaar graag van de herfstvakantie tot de kerstvakantie 1 keer per week/2 weken
soep voorzien op school. Begin volgend schooljaar, o.a. op de infosessies lanceren we een oproep voor
soepouders/grootouders.
Voor de Tandem Danst proberen we ook oud-leerlingen mee in de mailing lijst op te nemen (vb alumni
10 jaar, deze wonen meestal nog net thuis bij de ouders).
Noteer alvast zaterdag 12 maart, dan pakken we opnieuw massaal paaseitjes in.
In september plannen we opnieuw de klusdagen voor volgend schooljaar.
5. Nieuws van de directie
Er zullen een aantal wijzigingen komen in het schoolreglement, dit wordt volgende week op de
schoolraad besproken. Alle ouders zullen het regelement opnieuw moeten ondertekenen.
De aanvraag voor de schoolbanken is gebeurd. De leverancier dient nog te reageren.
6. Varia
Tweedehands keuken: wordt opgehaald begin juli en komt gedeeltelijk in de refter op Tandem 2 en
gedeeltelijk in de kleuterrefter. De toestellen gebruiken we niet.
De hoge partytafels staan gestockeerd in de refter, maar zitten niet automatisch in de huur van de
refter. Als huurders zeker willen zijn dat ze ook deze tafeltjes kunnen gebruiken, kunnen ze dit checken
bij Geert.
We bekijken volgend schooljaar op welke manier het oudercomité kan tussenkomen in bepaalde kosten,
misschien het vervoer naar een activiteit betalen?
De klassen die het best paaseitjes verkochten in de lagere school, gaan picknicken als beloning, voor de
best verkopende kleuterklas wordt er speelgoed gekocht.
In de toekomst geeft iedereen de variapuntjes waarvoor overleg nodig is, op voorhand door aan Bart,
zodat er voldoende tijd kan voorzien worden in de agenda.
Volgende vergadering op maandag 28 september om 20.30u in de refter van Tandem 2

