VERSLAG OUDERRAAD 6 JUNI 2017
Evaluatie schoolfeest
HELPERS
-

Moeilijk vrijwilligers te vinden, dit blijft een groot probleem.
Back-up van leerkrachten? Raf neemt deze vraag mee tijdens evaluatie van schoolfeest door
de leerkrachten
Commitment OR-leden zelf

OPBOUW
-

Bundelen op kortere tijd
Draaiboek steeds bij de hand hebben, taken goed verdelen
Duidelijk plan tekenen -> Wat staat waar (bv. Frisdrank)
To-do lijst brouwer, tenten reserveren, … -> liep niet goed dit jaar, volgend jaar duidelijke
verantwoordelijken hiervoor aanstellen

AFBRAAK
-

Met 5 personen, weinig
Deel van de afbraak meteen na het schoolfeest. Nog meer doen op zaterdag in 2018?

FRITUUR:
-

Aanbod was goed. Stoofvlees zeker houden.
Volgend jaar curryworst nemen van 70 gram en 1 doos meer
Zoutzakjes zorgden voor te veel afval. Volgend jaar een zoutvatje zetten
Paletten leggen aan de frituur
Frituur meer naar het podium draaien
Ook popcorn, snoep en chips verkochten goed

SPELLETJES
-

Verkoop speelkaarten: bovenbouw minst verkocht.
Zweefmolen kost veel maar toch behouden.
Heel erg druk. Misschien minder zetten voor de leerlingen van de bovenbouw?
Veel vraag naar Rodeo-stier.

OVERIGE
-

Zelf stekkerblokjes aankopen of verlengkabels (regenbestendig) of dit zelf maken? Raf vraagt
dit na bij Preventiedienst
Welke zaken komen er mee van leden van de OR? Inventariseren!
Investeren in een extra tent.

2018
-

Voorstel datum: zaterdag 26 mei

Bekendheid ouderraad
-

OR meer in de picture zetten tijdens de infoavond in september
Sponsorboekje schoolfeest -> Ouderraad promoten en overzicht acties en realisaties
September: overzicht acties en realisaties nog meegeven

VARIA
AED-toestellen
-

Een toestel aan het Administratief Centrum zou goed zijn -> drie scholen en twee grote
markten

Mobiliteit (fietsers) en fietsenstalling rond de school
-

Overleg met Stad Herentals.
Brief naar betrokken fiets-ouders.
Wordt vervolgd.

Basketbal-palen speelplaats bovenbouw
-

Decathlon, goedgekeurd
Geen vaste palen in de grond, maar kan je verzetten

Voetgangers – en fietsexamen
-

Moeilijk om vrijwilligers te vinden, mee opnemen in postkaartje/kalenderoverzicht

Receptie van school voor OR en helpende handen
-

26 juni om 20u
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