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1. Evaluatie activiteiten




verkoop paaseitjes: de verkoop was een groot succes, er zijn ongeveer 1500 zakjes verkocht! Dit
is zeker voor herhaling vatbaar volgend schooljaar. De organisatie is vlot verlopen.
Familiefietstocht: jammer genoeg afgelast door het slechte weer, we proberen volgend jaar
opnieuw, misschien ook een kortere afstand voorzien.
Werken WC’s: er is hard gewerkt, de nodige aanpassingen zijn gebeurd, nu moet er enkel nog
een laatste laagje verf op. De school zal voor een kleurtje zorgen, dan proberen we nog te
schilderen voor het schoolfeest. Een dikke merci aan de handige Harry’s!!!

2. Feedback vergadering masterplan
De architecte heeft in grote lijnen het plan voorgesteld, zij verwerkt nu nog de reacties van het overleg
en volgende week wordt het plan aan de raad van bestuur voorgelegd. Vanaf dan kunnen er concrete
werken gepland worden. Op een volgende vergadering kan de architecte het plan komen toelichten.

3. Geplande activiteiten
Schoolfeest 30 mei
Het wordt een talentenjacht met optredens. De locatie is Tandem 2, bij echt slecht weer kunnen we
uitwijken naar Tandem 1 en de optredens laten doorgaan in de grote turnzaal. Dit beslissen we
donderdag bij de opbouw.
 Het eten
Er zullen frietjes en hamburgers zijn en een ijsjeskraam.
Er kan ook ’s middags of ’s avonds gegeten worden: hoofdgerecht en eventueel dessert, met
inschrijving. Eva zorgt voor de brief, die gaat deze week nog mee met de kinderen. Inschrijvingen
moeten een week op voorhand binnen zijn. Betalingen kunnen enkel via overschrijving.
Sven zorgt voor een link op de website om in te schrijven.
Eva, Bart en Michiel maken de laatste week de envelopjes met de bestellingen.



De toog: Geert zorgt voor de bestellingen bij de brouwer. We zetten de toog dit jaar dichter bij
het podium, de keuken kan dan op de plek van de toog vorige jaren.
Tenten: tent van straatfeest Steenakker zijn besteld.



Decoratie: de versiering wordt gemaakt door de kinderen, Nicolay breng tafelpapier en
servetten en naambadges mee. Michiel kan voor bloemetjes zorgen.

Opbouw donderdagavond vanaf 20.00u, vrijdag vanaf 15.30u en zaterdag vanaf 9u.
Eva bekijkt op welke momenten de leerkrachten kunnen helpen en geeft dit door aan Ilse.

Papa’s nacht 5 juni: het vertrek is gepland vrijdagavond met de fiets rond 17.30u, aankomst aan de
scoutslokalen van Lint rond 18.30u. hier kan gekampeerd worden, maar eventueel kan er ook binnen
geslapen worden. Alle papa’s zijn welkom met al hun kinderen. Er volgt nog een brief met meer info.

4. Nieuwe voorzitter
Bart Casteleyn (voorzitter) en Sven Lourdon (ondervoorzitter) nemen de taak samen op!
Hun kandidatuur werd met veel enthousiasme onthaald en aanvaard!
5. Vertegenwoordiging ouderraad in schoolraad vanaf schooljaar 2015-2016
De schoolraad is een officieel inspraakorgaan met ook een vertegenwoordiging van de ouders. Deze
leden worden verkozen. Dit schooljaar zijn dat Eva, Geert, Koen en Paul (reserve). Koen en Paul stoppen
eind dit schooljaar. Het voorstel is dat Geert en Eva dit volgend schooljaar verder opnemen en dat er 2
nieuwe leden verkozen worden op de volgende vergadering van de ouderraad.
Dit voorstel is goedgekeurd.
6. Nieuws van de directie
Ilse heeft een offerte aangevraagd voor touchscreens, ze zal er nog enkele opvragen om te vergelijken.
Dan kunnen we bekijken hoe we met de opbrengst van de activiteiten hier in investeren.
Er moeten nog 7 klassen voorzien worden van nieuwe banken. Ilse zal een offerte aanvragen voor de 7
klassen samen, hopelijk drukt dat de prijs en kunnen we dan meteen alle banken aankopen.
Uitgeverij Pardoes is langsgeweest met een voorstel voor een boekenverkoop op school. Eva bekijkt het
voorstel tegen het volgende overleg, dan beslissen we of we dit als activiteit vanuit de ouderraad
plannen of niet.
7. Varia
Tweedehands keuken: Geert en Paul gaan volgende week kijken waar en hoe deze keuken kan staan.
Verhuur materiaal: loopt goed, het is belangrijk dat Geert altijd weet waar het materiaal is! Er worden
stevige bakken aangekocht.
Sluiting zwembad: eind dit jaar sluit het zwembad van Mortsel, de zwembaden in de buurt zijn ook over
bevraagd. Vanuit de stad is er al overleg geweest, waarschijnlijk zal 1 leerjaar per school kunnen gaan
zwemmen. Misschien kan het oudercomité tussenkomen in de kosten voor het vervoer? Dit bekijken we
als er meer duidelijkheid is.
Er wordt een nieuwe kassa gekocht.
Stratenloop in september wordt een Urban trail, ook door de school.
Volgende vergadering op maandag 8 juni om 20.30u in de refter van Tandem 2

