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OUDERRAAD DE WINGERD 
VERSLAG VERGADERING 
 
Molenstraat 6 – 2840 Reet 

  
tel. 03 888 43 02              
e-mail:  ouderraad @wingerd.be 
gvbs.reetsecr@telenet.be (secretariaat) 

 
 
 

VERSLAG VERGADERING dd 11.05.2021 
 

AANWEZIG  NIET AANWEZIG 
 
Michèle Kesselaers    ✓ 
Dimitri Caremans    ✓ 
Tine De Vil     ✓ 
Helena Debedts         ✓ 
Veronique Van Den Bergh   ✓     
Liesbeth Phlips     ✓ 
Lynn Wyn     ✓ 
An Coosemans     ✓ 
Anne-Sophie Van Damme       ✓ 
 
Veronik De Boeck    ✓ 
Juf Anne     ✓ 
Juf Ann                  ✓ 
  
  
VERWELKOMING 
Michèle heet iedereen welkom op deze laatste online vergadering van het schooljaar.  Anne-Sophie en 
Helena zijn verontschuldigd. 
 
GOEDKEURING VERSLAG 30.03.2021 
Er zijn geen opmerkingen bij het vorige verslag, het verslag wordt hierbij goedgekeurd. 
 
SCHOOLRAAD  
Op 1 april was de installatievergadering met de nieuwe bezetting: Lynn en Michèle voor de OR, Christa 
en Kathleen voor de leerkrachten en Joris en Catia voor de gemeenschap 
Er werd gesproken over de inschrijvingen schooljaar 2021-2022 en enkele praktische zaken 
(verbouwingen,…) 
Ook de stand van zaken van Corona kwam aan bod (tot hiertoe alles onder controle kunnen houden) 
 
VRAGEN VAN EN AAN LEERKRACHTEN EN DIRECTIE 
/ 
 
BINNENGEKOMEN POST / UITGAANDE POST 
Geboortekaartje van Loua, dochtertje van juf Julie 
OR stort 25€ op de pamperrekening. Ook voor Claire, dochtertje van Anne-Sophie, moet dit nog gedaan 
worden. 
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FINANCIËN/AANKOPEN 
1.  
ARGENTA? 
De rekening gaat terug naar KBC aangezien Argenta een vrij hoog maandelijks bedrag aanrekent. 
 
2.  
DEFINITIEVE OPBRENGST ONTBIJTACTIE 
Nog niet gekend, factuur van De Groof verpakkingen nog niet ontvangen 
 
KA$V€R$LAG. 
Zoals gebruikelijk worden er geen bedragen genoteerd in het verslag. 
 
EVALUATIE VAN ACTIVITEITEN 
/ 
 
VOORBEREIDING EN KALENDER ACTIVITEITEN 2020-2021 
1. 
IJSBOERKE 
Werkgroep voor Ijsboerke had reeds contact opgenomen met Ijsboerke (verkoop van zowel frisko’s als 
schepijs) en had als datum levering op 11 juni voorzien. 
Veronik en leerkrachten merken op dat er begin juni apéroboxen verkocht zullen worden, dit om het 
schoolfeest te sponsoren. Het schoolfeest is enkel voor de kinderen en er zullen dus geen inkomsten 
zijn die dag. Ouders kunnen thuis een beetje meefeesten met de apérobox. 
Omdat 2 acties in juni te veel is, wordt er beslist de actie van Ijsboerke te verplaatsen naar begin van het 
nieuwe schooljaar. (Juf Ann zegt dat een actie met ijsjes normaal gezien veel opbrengt en we dit dus 
zeker moeten proberen organiseren) 
OR zal het ijsje betalen dat de kinderen krijgen op het schoolfeest (mee te bestellen bij bestelling 
apéroboxen) 
 
2. 
PROCLAMATIE 6de LEERJAAR 
Dit is op dinsdag 29 juni.  
Veronik stelt voor om net als vorig jaar een goodie bag te voorzien voor de leerlingen en ouders, dit kan 
zowel als de proclamatie op school is of online.  
De lijst van de goodie bag vorig jaar kan terug gebruikt worden + zakken bedrukken en drank zeker 
koud zetten! 
Voor gescheiden ouders een aparte zak voorzien => na te vragen aan juf hoeveel zakken er voorzien 
moeten worden 
Werkgroep van Ijsboerke + An zal dit verder regelen 
 
3. 
TROOPER 
Volgend schooljaar opstarten 
 
4. 
VOORUITBLIK VOLGEND SCHOOLJAAR 
Manieren om nieuwe leden te werven? 
Voorstel om een filmpje te maken om de OR in de kijker te zetten => begin volgend schooljaar klaar 
hebben 
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WEBSITE / CLOUD 
/ 
 
VARIA EN RONDVRAAG 
Hopelijk kan in juni het schooljaar op normale wijze afgesloten worden 
Via WhatsApp zullen we dit verder bespreken 
 
Volgende vergadering: nog te bepalen 
 


