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1. Financiële toestand  
 

- Zichtrekening: 2592.41€ 
- Kas: 1932.75€ 
- Spaarrekening: 3671,76€ 
- Totaal: 8196.92€ 

 
- Opbrengst kalender: 1248.6€ 
- Opbrengst Pizza: 698.33€ 

 
 

2. Gele brieven 
 

- Indien leerlingen die normaal alleen naar school komen, ’s morgens niet in de klas 
aanwezig zijn, worden de ouders dan automatisch gebeld? 
 
Het zijn voornamelijk leerlingen van het 5de of 6de leerjaar die alleen naar school 
komen. De leerkrachten zijn goed op de hoogte voor welke leerlingen in hun klas dit 
het geval is. Indien een leerling afwezig is en de leerkracht meldt het op het 
secretariaat, worden de ouders opgebeld. 

 
- Naar aanleiding van de vorige gele brief over de bekers in de eetzaal, zijn alle bekers 

nagekeken en voor de zekerheid allemaal terug afgewassen. De bekers waren 
allemaal proper. 

 
3. Verkeer 

 
- Er komt waarschijnlijk een proefopstelling voor een fietsparking voor ouders die per 

fiets kinderen naar school brengen. Daarvoor zal een parkeerplaats gebruikt worden 
op de Sint-Niklaasberg.  

- Het invoeren van een schoolstraat zal uitgeprobeerd worden tijdens de start en het 
einde van de schooldag. Op die momenten zou er geen verkeer toegelaten zijn op de 
Sint-Niklaasberg.   
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4. Activiteiten 
 

Pizzaverkoop:  
- De feedback was niet volledig positief wat betreft de smaak van de pizza’s 
- Er wordt een alternatief gezocht voor volgend jaar, eventueel iets anders dan pizza’s 

 
Quiz:  
- Datum: 23/2 
- De voorbereiding van de vragen vordert goed 
- Volgende werkgroep vergadering is gepland op dinsdag 6/2  
- Er zijn reeds 39 ploegen ingeschreven 
- Vanaf 13u45 zetten kinderen van de lagere school de tafels en stoelen klaar 
- De takenlijst wordt snel doorgestuurd 
- Laetitia snijdt op voorhand de kaas en salami 

 
- Ils bestelt de drank, er worden ook 2 alcoholvrije cocktails en Jupiler NA voorzien 

(Tournée Minérale). Wolf 8 wordt vervangen door Orval Trapist 
- Helpers om 19u aanwezig 
- Ils doet de boodschappen 

 
 

5. Data volgende vergaderingen 
 

- 4de vergadering: 19 april 
- 5de vergadering: 7 juni (kaas-en wijnavond met ouderraad secundair) 


