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Omdat enerzijds het oudercafé niet op 9 mei zal doorgaan, maar vervangen wordt door een picknick
op 17 mei, en anderzijds omdat op de vorige vergadering er onvoldoende tijd was om het
verkeersveiligheidsthema te bespreken, bood dat een goede gelegenheid om deze bijkomende
thema-vergadering in te plannen. Er zijn nog enkele andere praktische afspraken te maken voor de
komende activiteiten, maar de timing zal wat strakker aangehouden worden om voldoende tijd te
kunnen spenderen aan het verkeersveiligheidsthema.

Goedkeuring verslag vergadering van 25/02/2019 (zie bijlage)
Het verslag wordt goedgekeurd

Afspraken wafelverkoop
De wafelverkoop loopt nog 1 week. Op basis van de verkoopscijfers van vorig jaar verwachten we
nog veel bestellingen.
Aangezien de picknick ’s vrijdags dadelijk na de schooluren begint, zullen we dan de bestellingen niet
kunnen ronddragen. Er wordt afgesproken om dat op maandag 20/05 in te plannen.

PickNick
De picknick samen met de leerlingenraad zal doorgaan op vrijdag 17/05 aansluitend op de
schooluren. Een warme oproep om mee te komen picknicken.

We zullen nog reclame maken. Er wordt een brief namens leerlingen- en ouderraad gemaakt. De
leerlingenraad kan deze rondbrengen in de klassen. We zullen maandagochtend 13/05 vanaf 8u15
aan de schoolpoort flyeren.

BedankingsBBQ
De bedankingsBBQ zal doorgaan op zaterdag 22/06.
Deze verbindende activiteit zal grotendeels gefinancierd worden met de opbrengst van de
kinderdisco. Om overconsumptie en/of overschotten te vermijden wordt er een symbolische halve
euro gevraagd per stuk “vlees”.
De Tibetaanse ouders worden als bedanking voor de geslaagde nieuwjaarsreceptie gratis
uitgenodigd.

Verkeersveiligeheid
Aan de hand van de sneuveltekst wordt er gediscussieerd over enerzijds de “vaststellingen” en
anderzijds de “voorstellen”.
Mits een aantal wijzigingen en aanvullingen, zal op basis van de sneuveltekst een enquête opgesteld
worden waar de ouders ook de mogelijkheid krijgen om -naast hun inschatting van de vaststellingen
en voorstellen- ook eigen suggesties mee te geven.
Op de volgende vergadering bekijken we of er voldoende draagkracht is om een standpunt in te
nemen, en desgevallend welke voorstellen geformuleerd kunnen worden.
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