
 

 

Verslag Ouderbouwvergadering 
Dinsdag 20 februari 2018 

  
Aanwezigen :  

Donald (team), Olivier (team), Sandy (Noah, Eva), Nele (Mila, Amelia), Erwin (Kamiel), Sophie 

(Jules, Marie), Dennis (Jelte, Tobias), Maarten (Stien, Anke)-voorzitter , Greet (Olivia, Lars)-

verslag, Anali (Elea) 

 

Agenda: 

1.Evaluatie quiz 

2.Overzicht financiën 

3.Varia  

 

Verslag: 

Verslag vorige ouderbouw 24/1 wordt goedgekeurd.  

Toevoeging van Olivier bij het verslag 24/1 ivm de nieuwe rekenmethode Rekentappers: in 

het verslag van 24/1 stond dat het belangrijk is dat ouders op de hoogte zijn van de werking 

van de methode. Het is echter niet de bedoeling ouders verantwoordelijk te stellen voor het 

gebruik van de rekentrappers. 

De ouderbouw vraagt om vanuit het team blijvend schriftelijke begeleiding te voorzien over 

de Rekentappers, ook na de opstart.   

 

1. Evaluatie quiz 

De ouderbouw en werkgroep is enthousiast over het verloop van de quiz.  

Bij de eerste editie waren er 19 ploegen ingeschreven, vorig jaar 24 en dit jaar (derde editie) 

31 ploegen.  

Er werd 1232 € winst gemaakt.  

De geluidsinstallatie van de stad deed prima dienst.  

Verbeterpunten voor volgend jaar: kleinere tafels vragen, een dubbel scherm voorzien of 

scherm op andere plaats hangen om de zichtbaarheid te verhogen, een afwasploeg voorzien, 

alle bovenbouwers uitnodigen om op te dienen (tot de pauze).  

Indien nodig kan er een maximum van 35 ingeschreven ploegen gehanteerd worden.  

De prijzentafel wordt volgend jaar afgeschaft. Eva (Jackie) wil instaan voor een aantal 

“mooiere” prijzen.    

Vrijdag 1/2/2019 wordt geprikt als datum voor de 4de editie van de schoolquiz.  

 

2. Overzicht financiën 

Er is momenteel 10.500 €  in de kas van de ouderbouw (inclusief opbrengst quiz). 

Opbrengst van de kerstmarkt is 673€. 

Vorige ouderbouwvergadering werd er 1300 € voor de speelplaats goedgekeurd. Dit is nog 



 

 

niet verrekend in het bovenstaand totaal.  

 

Donald (team) heeft met Natuurpunt en de stad Mortsel onderhandeld over het bouwen van 

een tribune in de tuin. Natuurpunt is niet akkoord om de tribune deels in de berm te 

bouwen. De oppervlakte van de school mag niet overschreden worden.   

Donald biedt aan om de tuin aan te pakken: organisch podium bouwen, schutting rond 

compost vernieuwen, rotonde aan de vuurplek afschermen, zandbak bij de jongste kleuters 

voorzien, grote betonnen rioolbuis plaatsen met schorslaag errond,... 

De ouderbouw is enthousiast over het voorstel van Donald en geeft goedkeuring voor 2000€ 

voor het (her)aanleggen van de tuin.  

 

Op zaterdag 17 maart wordt er door de werkgroep tuin een  tuindag georganiseerd. Een 

oproep volgt.  

 

De ouderbouw geeft goedkeuring voor nieuwe snijplanken voor de fruitmama’s. Nele (Mila, 

Amelia) zorgt hiervoor.  

 

De ouderbouw stemt in om bij te passen voor het zwemmen (vanaf 2018-2019) indien de 

kosten van het zwemmen de maximumfactuur in gevaar brengen. Olivier informeert de 

ouderbouw zodra er meer informatie is over de kost van het zwemmen.  

 

3. Varia 

De werkgroep schoolfeest komt binnenkort  samen.  

Diepvriezers zijn per ongeluk uitgerokken tijdens vakantie: er kan voor het schoolfeest niet 

meer gerekend worden op overschot van de kerstmarkt (loempia’s/hummus/ tzatziki).  

 

De touwen op speelplaats zijn een succes. De kinderen zijn enthousiast. Er staat een wachtrij 

tijdens de speeltijd.  

 

Coderdojo start na de paasvakantie gedurende 3 opeenvolgende woensdagen van 13 u tot 

15 u (of 16 u ntb).  

 

2 april is er een tweede speelplaatsdag. Indien nodig volgt er nog een oproep.  

 

Volgende vergadering  

Donderdag 22 maart 2018 – 20u. Allen welkom!  


