
 

 
1 

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 01.02.2022 
 

AANWEZIG  AFWEZIG 

 

Michèle Kesselaers    ✓ 

Dimitri Caremans        ✓ 

Tine De Vil     ✓ 

Helena Debedts         ✓   

Liesbeth Phlips     ✓ 

Lynn Wyn     ✓ 

An Coosemans     ✓ 

Anne-Sophie Van Damme   ✓ 

Tessa Sterckx     ✓ 

Jelle Leemans     ✓ 

Ann Struyf         ✓ 

 

Veronik De Boeck    ✓ 

Juf Kim      ✓ 

Juf Ils                  ✓ 

  

  

VERWELKOMING 

Michèle heet iedereen welkom op jammer genoeg terug een online vergadering 

Ann is verontschuldigd. 

 

GOEDKEURING VERSLAG 09.11.2021 

Er zijn geen opmerkingen bij het vorige verslag, het verslag wordt hierbij goedgekeurd. 

 

SCHOOLRAAD  

Vergadering 14/12/21: 

- Renovatiewerken (verwarming – doorgang turnzaal 

- Corona: stand van zaken 

 

VRAGEN VAN EN AAN LEERKRACHTEN EN DIRECTIE 

- Opendeurdag 19/02 (10u-12u) : rondleiding op afspraak – vertegenwoordiging van de OR?  

Tessa en Michèle 

 

BINNENGEKOMEN POST / UITGAANDE POST 

Brievenbus: reclame voor Trooper (kaartjes en stickers) 
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FINANCIËN/AANKOPEN 

- Opbrengst actie marsepein en speculaas: 991,45€ 

- Bankkaart KBC die op school ligt zou een keer gebruikt moeten worden om deze te activeren 

 

KA$V€R$LAG. 

Zoals gebruikelijk worden er geen bedragen genoteerd in het verslag. 

 

EVALUATIE VAN ACTIVITEITEN 

- Speculaas/marsepein actie: duidelijker vermelden per doos of per stuk/ aangezien het grote 

hoeveelheden speculaas waren, kan de gevraagde prijs hoger/timing: beter vroeger in het 

schooljaar, nu viel de actie samen met de scouts/ lekkere speculaas 

- Kerststal: geen problemen/nieuwe figuren tegen volgende keer? 

- Trooper: meer reclame voor maken en juiste Ouderraad Wingerd Reet vermelden/nieuwe flyers 

uitdelen/mogelijkheid om bij Delhaize te sparen/regelmatig vermelden op Facebook/stickers en 

reclame gebruiken bij ontbijtactie 

 

VOORBEREIDING ACTIVITEITEN  

- Ontbijtactie: (Anne-Sophie toevoegen aan werkgroep) / helpende handen aanspreken om za-

terdag en/of zondag te komen helpen/concept idem aan vorig jaar/ werkgroep bespreekt ver-

der prijzen, leveranciers en verdere afwerking 

- Lichtjeswandeling: opbergen voor volgend schooljaar 

 

WEBSITE / CLOUD 

- Gimme: enkele ouders ontvingen vreemde berichten, dit zou door een update bij Gimme komen 

en zou opgelost moeten zijn 

- Foto’s:  zeker foto’s maken bij ontbijtactie! 

 

 

VARIA EN RONDVRAAG 

/ 

 

Volgende vergadering: dinsdag 31/05/2022 om 20u30 

 


