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Verslag	  	  vergadering	  2	  december	  2019	  

Aanwezig:	   Peter,	  Marjolein,	  Kim,	  Inge,	  Laurens,	  Sharon,	  Inez,	  Sarah	  DC,	  Fabrice,	  David,	  
Valerie,	  Steven,	  Evelien,	  Wendy,	  Danny.	  	  	  

	  
1) Opmerkingen	  vorig	  verslag	  

/	  
	  

2) Spaghettidag	  	  
• Meer	  dan	  600	  eters	  
• Alles	  is	  vlot	  verlopen	  
• Veel	  positieve	  reacties	  op	  de	  saus:	  zeer	  lekker	  !!!	  
• Meer	  dan	  9000	  euro	  winst	  (dankzij	  het	  zelf	  maken	  van	  de	  saus)	  
• Communicatie:	  Facebook	  en	  website	  boeken	  een	  recordjaar	  qua	  bereik	  en	  

reacties.	  Dit	  mede	  dankzij	  de	  intensieve	  posts	  en	  het	  vele	  delen	  van	  de	  
ouderraadleden.	  	  

• Datum	  spaghetti	  dag	  volgend	  jaar	  :	  21	  november	  2020	  
• Aandachtspunten	  voor	  volgend	  jaar:	  

§ Duidelijke	  instructies	  of	  voorbeelden	  voor	  de	  portie	  saus,	  het	  brood	  en	  de	  
kaas	  	  (te	  kleine	  porties	  saus	  bij	  de	  start/	  brood	  en	  kaas	  werden	  al	  op	  de	  
tafels	  geplaatst)	  

§ Rietjes?	  
§ Schuursponsen	  en	  schuurmiddel	  (cif)	  voorzien	  
§ Handoeken:	  voldoende?	  	  
§ Meer	  kaas	  voorzien?	  
§ In	  de	  bodega	  was	  het	  relatief	  rustig.	  Volgend	  jaar:	  meer	  reclame	  maken	  in	  

de	  zaal	  en	  verlichting	  tussen	  de	  zaal	  en	  de	  bodega	  plaatsen	  
§ Cava:	  hier	  was	  te	  weinig	  van	  geleverd	  waardoor	  er	  andere	  cava	  in	  de	  

bodega	  werd	  geschonken.	  	  
§ Voorstel	  doen	  aan	  de	  school	  om	  te	  werken	  met	  overschrijvingen	  en	  

digitale	  inschrijvingen	  (Peter	  neemt	  dit	  op	  met	  meester	  Paul	  en	  doet	  
hierbij	  ook	  het	  voorstel	  om	  dit	  te	  gebruiken	  bij	  de	  Wavo-‐dag)	  

§ Briefje	  van	  de	  inschrijvingen	  moet	  tijdig	  aan	  al	  de	  leerlingen	  worden	  
uitgedeeld	  (nu	  hadden	  sommige	  leerlingen	  hun	  inschrijvingsbrief	  laat	  
ontvangen)	  

§ Datum	  (van	  al	  onze	  activiteiten)	  op	  tijd	  doorgeven	  aan	  andere	  
organisaties	  in	  O.L.V.-‐Waver	  

	  
	  
	  

	  

	  



WAVO-‐Ouderraad	  verslag	  vergadering	  2	  december	  2019	   	  2	  

+	  Film	  For	  Life	  
• Peter	  vraagt	  aan	  meester	  Paul,	  tegen	  de	  volgende	  vergadering,	  hoeveel	  winst	  er	  

is	  gemaakt	  =>	  opgevraagd:	  2400	  euro	  opbrengst	  
	  

3) Wavo-‐dag	  
• De	  werkgroep	  en	  leerkrachten	  komen	  hiervoor	  samen	  

	  
4) Wandelzoektocht	  

• 21	  maart	  
• Parcours	  is	  door	  de	  werkgroep	  afgestapt	  (<	  5	  km)	  
• Zoektocht:	  	  Soort	  van	  cluedo	  (verdere	  uitleg	  volgt	  nog).	  Alle	  juiste	  oplossingen	  

komen	  in	  een	  pot	  waaruit	  enkele	  winnaars	  worden	  getrokken	  (die	  winnen	  een	  
prijsje)	  

• Communicatie	  voor	  21	  maart:	  triggers	  plaatsen	  	  
o Bij	  de	  kinderen	  door	  de	  leerkrachten	  in	  de	  klas	  
o Bij	  de	  ouders	  via	  Facebook	  en	  de	  website	  

• Randanimatie	  en	  drankstand	  bij	  aankomst	  van	  de	  omloop	  	  
	  

5) Hulp	  zolder	  Vinkenhof	  	  
• De	  zolder	  is	  helemaal	  klaar	  om	  ingericht	  te	  worden:	  met	  dank	  aan	  Danny	  en	  

Bruno!	  
	  

6) Sponsoring	  
• Vanaf	  januari	  moeten	  de	  sponsors	  opnieuw	  worden	  aangesproken.	  
• Hetzelfde	  systeem	  als	  vorig	  jaar	  
• Peter	  stuurt	  de	  brochure	  van	  de	  sponsoring	  door	  naar	  de	  ouderraadleden.	  
• Het	  e-‐mailadres	  op	  de	  presentatie	  van	  de	  wavo-‐dag	  was	  fout:	  nakijken	  door	  de	  

werkgroep	  
• Boekje:	  moeten	  we	  dit	  terug	  doen?	  

Een	  boekje	  met	  alleen	  de	  sponsors	  in	  vermeld	  was	  niet	  goed.	  Een	  boekje	  met	  de	  
sponsors	  samen	  met	  het	  wavo-‐krantje	  was	  beter.	  Maar	  dit	  vergt	  veel	  werk	  en	  
afstemming.	  De	  info	  van	  het	  wavo-‐krantje	  staat	  ook	  digitaal.	  
Dit	  wordt	  bekeken	  met	  de	  werkgroep	  tegen	  volgende	  vergadering	  

• Sponsors	  worden	  minder	  betrokken	  (zoals	  aanspreken	  met	  spaghetti	  dag	  en	  
wavo-‐dag).	  Moet	  we	  dit	  terug	  meer	  doen?	  Ook	  dit	  wordt	  met	  de	  werkgroep	  
besproken	  tegen	  volgende	  vergadering	  

• Nieuw	  lid	  van	  deze	  werkgroep:	  Sharon	  
	  

7) Incident	  toiletten	  Leemstraat	  
• Vanuit	  een	  deel	  van	  de	  ouders	  wordt	  de	  bezorgdheid	  geuit	  over	  het	  minimale	  

toezicht	  op	  de	  toiletten	  en	  de	  speelplaats.	  
• Hoe	  gaat	  de	  school	  dit	  in	  de	  toekomst	  voorkomen?	  En	  indien	  er	  zich	  toch	  nog	  

gelijkwaardige	  incidenten	  	  voordoen,	  hiermee	  omgaan?	  Peter	  bespreekt	  dit	  met	  
meester	  Paul	  

• Peter	  vraagt	  ook	  aan	  meester	  Paul	  of	  de	  ouderraad	  bij	  dergelijke	  incidenten	  
ingelicht	  kan	  worden.	  Zo	  kunnen	  we	  betere	  anticiperen	  als	  andere	  ouders	  ons	  
hierover	  aanspreken	  

	  
8) VARIA	  

• Polo’s	  van	  de	  ouderraad	  zijn	  bijna	  op	  
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Het	  is	  erg	  duur	  om	  juist	  dezelfde	  polo’s	  te	  laten	  bijmaken	  (omwille	  van	  de	  
driekleurendruk).	  
T-‐shirts	  zijn	  goedkoper,	  maar	  sommigen	  vinden	  polo’s	  beter	  
We	  kunnen	  een	  nieuw	  ontwerp	  maken	  dat	  minder	  kost	  
Fabrice	  kent	  iemand	  die	  dit	  eventueel	  kan	  doen.	  Hij	  vraagt	  dit	  na	  tegen	  volgende	  
vergadering	  
	  
	  
TO	  DO	  
	  
Wat	   wie	   Tegen	  wanneer	  

Voorstel	  doen	  aan	  de	  
school	  om	  te	  werken	  met	  
digitale	  inschrijvingen	  en	  
overschrijvingen	  voor	  de	  
spaghetti	  dag	  en	  de	  
wavo-‐dag	  

Peter	   Januari	  ‘20	  

Triggers	  
wandelzoektocht	  via	  
Facebook,	  website	  en	  de	  
leerkrachten	  	  

werkgroep	  wandeling	   Voor	  21/3	  

Brochure	  sponsoring	  
doormailen	  naar	  de	  leden	  
van	  de	  ouderraad	  

Peter	   ASAP	  

-‐Boekje	  met	  sponsors?	  
-‐e-‐mailadres	  op	  de	  
presentatie	  nakijken	  
-‐sponsors	  meer	  
betrekken?	  

Werkgroep	  sponsoring	   Januari	  ‘20	  

nieuwe	  polo’s	  :	  navragen	  
bij	  kennis	  

Fabrice	   Januari	  ‘20	  

Datums	  van	  al	  onze	  
activiteiten	  doorgeven	  
aan	  de	  andere	  
verenigingen	  in	  O.L.V.-‐
Waver	  

?	   	  

	  

	  


