
 
 

Verslag ouderraad 6/10/2009 

 
1. Financiële Situatie: 

Simonne licht de financiële situatie van de ouderraad toe: 

Momenteel hebben we 6720€ op onze spaarrekening staan. Onze inkomsten vorig jaar waren 

1558€ (156 € van de kerstrozen en 1402 € van schoolfeest). Onze uitgaven waren blijf-maar-

even-plakken dagen (300€), fruit op school (ong 300€), strooigoed voor de Sint (100€). Voor 

het fruit op school dient de subsidie van de gemeente nog te worden teruggestort. Juf 

Vanessa zorgt ervoor en Simonne bezorgt juf Vanessa de betalingsbewijzen van vorig jaar. 

 

2. Activiteiten ouderraad dit schooljaar. 

a. Op zondag 6 juni vindt onze jaarlijkse BBQ plaats. Daar de parochiezaal niet 

beschikbaar is, is voetbalkantine VK Holsbeek vastgelegd. Annick checkt nogmaals. 

Erik doet aanvraag bij provincie/gemeente voor muziek en podium en eveneens bij 

KBC voor springkasteel. Kris vraagt aan VK Holsbeek wat de mogelijkheden zijn om 

een initiatie voetbal te geven aan de kleuters. Bijkomend is er het idee om een 

loopwedstrijd of iets dergelijks te organiseren voor de niet-voetbalfanaten. Dit jaar 

is normaal gezien een optreden van de kleutertjes voorzien, de juffen bekijken of ze 

iets van het concert van januari kunnen herhalen. 

 

b. Blijf-maar-even-plakken dagen worden dit jaar voorzien op voor herfst,-kerst,-paas- 

en grote vakantie. De eerste is op vrijdag 30/10. Annick verzorgt de communicatie 

per mail en zorgt voor de aankopen. Noël wil voor de kerst blijf-maar-plakken 

mogelijk een vuurkorf voorzien. 

 

c. De ouderraad beslist om dit jaar geen kerstrozenactie te houden. 

 

d. In februari/maart is het idee om een T-shirten verkoop te organiseren. 

 

e. De ouderraad sponsort het fruit op school, naast de subsidie van de gemeente. Voor 

de Sint voorzien we voor 100€ strooigoed en schenken we elke klas 100€ voor de 

aankoop van schoolbenodigdheden, te kiezen door de juffen. 

 

3.  Activiteiten school: 

De school organiseert dit jaar  

a. 19/11 grootoudersfeest (herftswandeling) 

b. 16/1 een schoolconcert van onze kindjes dat doorgaat in  de kerk van Sint-Pieters-

Rode 

c. Oktober: pizza 

d. Mei: ontbijt aan huis 

 

 

 

 



4. Infrastructuur: In Holsbeek-Dorp zijn er heel wat infrastructuurwerken noodzakelijk. Deze 

worden volledig gecoördineerd door het schoolbestuur. We hebben de bevestiging gekregen 

dat schoolbestuur volop bezig is met al de dossiers te bestuderen en er werk van te maken. 

De belangrijkste (komen onder andere ook uit inspectie van vorig schooljaar) zijn: 

a. Nieuwe buitendeuren (draairichting naar buiten) 

b. Brandpreventie 

c. Vernieuwing speelplaats 

d. Vernieuwing sanitair 

e. De dakgoot is reeds zuiver gemaakt en wordt hersteld 

f. Renovatie derde kleuterklas 

 

De ouderrrad is het  eens en vinden dat het huidige klaslokaal van de 3e kleuterklas (met 

24 kleuters) te klein is. De ouderraad stelt voor om niet langer te wachten met de 

renovatie en is bereid om dit financieel te steunen. Aan juf Vanessa is gevraagd om een 

offerte te laten maken voor de vernieuwing van de vloerbekleding en deze aan de 

ouderraad door te sturen. Juf Vanessa neemt eveneens contact op met schoolbestuur. 

 

De ouderraad geeft ook aan dat het niet aanwezig zijn van een afdak voor de ouders 

geen prioriteit is, maar vraagt dat de kleuters steeds een afdak hebben tijdens de 

speeltijd. 

 

5. Varia: 

De vraag wordt gesteld om op de website een plaatsje te voorzien om alle activiteiten/ 

verslagen van de ouderraad te verzamelen. Annick vraagt dit na. 

 

6. Volgende vergaderingen: 

24/11, 9/2, 25/3, 4/5. Extra vergadering ter voorbereiding van BBQ wordt later ingepland.  

 

 

Bedankt aan al de ouders die de ouderraad willen steunen door aanwezigheid en 

betrokkenheid. Ook willen we de ouders bedanken die op woensdag bereid zijn 

om het fruit te schillen voor onze kleintjes!!! 

 


