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Verslag  vergadering 4 november 2019 

Aanwezig: Liesbeth Verelst, Bruno Smulders, Wendy Hens, Bea Marchand, Sharon Servranckx, 
An Dehaes, Sara Vannut, Yves Bloemen, Wim Geens, Evelyne Vanderlinden, 
Laurens Van den Wijngaert, Karen Seeder, Fabrice Hendrickx, Danny Straetmans, 
Peter Van Wiele, Pieter Van Aken, Annick Van Hulle.   

 
Programma: 
 

1) Opmerkingen vorig verslag 
/ 

 
2) Spaghettidag  

 Werklijst: gaat rond 
 Thema rode neuzen: cocktail + knutselen school 
 15/11 uiterste inschrijvingsdatum 
 Inschrijvingsbrief online voor bezoekers buiten Wavo (centen per enveloppe) 

(na overleg met Paul) 
 Potten met gasbekkens zijn aangekocht. Au-bain-marie nog aan te kopen (4 st). 
 Voorbereiding vrijdag 28/11 komt samen met hulp voor Film For Life? 
 Powerpoint sponsors op te stellen 

 
3) Film For Life 

 Geen bijdrage meer van chips: aan te kopen door OR (+ snoeptomaten) (374 
kinderen) 

 Keuze per kind op voorhand door te geven 
 

4) Wavo-dag 
 Slager = gekozen 
 Thema nog niet gekend? 
 Leden werkgroep mee uit te nodigen op 1e overlegmoment 

 
5) Wandelzoektocht 

 Ronde van +/- 5km uitgestippeld (verkeersveilig). Via affiche oproep fluo-hesjes, 
zaklamp,… 

 Bingo voor de kleuters, quiz voor de lagere school  
 Waves indien veel inschrijvingen 

 
6) Ouderbevraging 

 Publicatie resultaten in volgende nieuwsbrief. Werkpunt OR: bekendheid v/d OR 
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7) Hulp zolder Vinkenhof vóór 16 nov 

 
 Danny vraagt na wat er precies gevraagd wordt: hout te scheiden van metaal 

(stoelen en tafels) (leerkrachten brengen naar containerpark) 
 Vervolgens datum zoeken (Danny, Bruno,…) 

 
8) Verslag schoolraad 

 
 Scholengemeenschap SAMBA krijgt nieuwe samenstelling  
 Dalend aantal inschrijvingen kleuterschool (1e en 2e klkl 40). Max 60 leerlingen 

per schooljaar. Geen onmiddellijke impact op bezetting leerkrachten. 
 Vanaf volgend schooljaar verplichte digitale inschrijving, voorrang voor broers 

en zussen blijft. Woonplaats zal een (niet-bepalende) factor zijn bij toewijzing 
school. 

 BKO: kinderen worden 15’ opgevangen op school, tot 16h15 gratis opvang in het 
Boshuis. Een duidelijke(re) communicatie volgt. 

 
9) Communicatie OR 

 Loop 2861: enkel minimum gedaan qua communicatie. Planning beter 
afstemmen in 2020. 

 FB-posts worden beter gelezen en gedeeld. 
 

10) VARIA 
 Vergaderverslagen: mail met link doorsturen naar OR-leden. Alle verslagen zijn 

ook op dropbox te vinden en zullen worden gegroepeerd op een aparte 
webpagina. 

 Wie maakt sfeerfoto’s op activiteiten? Evelyne stelt zich kandidaat. 

 

 

 

 


