
 

 

 
Verslag Oudercomité  wo 2017.03.08 

 
Aanwezig: 
 

Voor het oudercomité:  Tineke Devriendt, Els Vermeire, Ilse Umans, Katleen Rijsbrack, Tine 
Vandecaveye, Inge Devos, Annemie Buyl, Filip Stas, Christa Coppens 

 
 Voor de school:   directeur Ann, meester Maarten, meester Hans 
 
 
 
1) Evaluatie wijnproeverij (18 november 2016) 

 
Er was weinig volk. Er waren evenveel bestellingen als vorig jaar. De bestellingen zijn echter kleiner. 
Winst: 
2015: 1.330 EUR 
2016: 1.230 EUR (omzet: +- 4.000 EUR) 
Er zijn weinig (6) feestpakketten verkocht. 
 
Is een wijnproeverij nog zinvol? Zijn er alternatieven? Het aanbod bij de projectavond uitbreiden? 
Moet er meer reclame worden gemaakt? 
Moet de wijnlijst worden vernieuwd? Nu wordt er bewust gekozen de best gekochte wijnen opnieuw aan te 
bieden en aan te vullen met nieuwe wijnen. 
Er wordt hier verder over nagedacht. 
 

 
2) Voorbereiding projectavond (17 maart 2017) 
 
De werklijst wordt overlopen. Helpende handen zijn nog steeds welkom!!!! Door te geven aan Tineke De 
Vriendt. (werklijst zit in bijlage). 
De prijslijst wordt overlopen. 
 
 
3) Recepties plechtige (14 mei 2017 om 11u) en eerste communie (21 mei om 12.30u) 
 
De plechtige communie gaat door op 13 mei 2017. Receptie op 14 mei om 11u. 
Cadeautjes plechtige communie: balpen waarin naam is gegraveerd. Kostprijs +-700 €.  Aangezien enkele 
mensen dit veel vinden wordt er gebrainstormd over mogelijks goedkopere alternatieven.  Ideeën: grote 
klasfoto; balpen met soft touchpoint (voor op tablet te werken), powerbank (vele communicanten krijgen een 
GSM/smartphone cadeau). 
Indien er nog snel andere ideeën zijn en hierover conscensus bereiken, kunnen we ook een ander cadeau 
schenken. 
 
De eerste communie gaat door in Hijfte op 21 mei om 10.30. Receptie nadien om 12.30. 
Cadeautjes eerste communie: drinkfles zoals vorig jaar (www.pascogifts.com) 

http://www.pascogifts.com/


 
De start van de voorbereiding en de lijst van de helpers zal bepaald worden tijdens de volgende vergadering op 
2 mei 2017. 
 
 
4) Kasverslag 
 
Kosten voor de recepties stijgen jaar na jaar enerzijds omdat de drankprijs stijgt, anderzijds omdat er royaal 
geschonken wordt. 
Suggestie: op de uitnodiging ook een einduur vermelden. 
 
De kosten voor het gezond ontbijt dalen dank zij de sponsoring. 
 
Winst nocturne 2016: 1.862 EUR 
 
Wijndegustatie : zie punt  1 
 
Jaarlijkse omzet: +- 15.000 EUR 
Jaarlijkse winst: +- 3.000 EUR 
 
Gezien dit jaar geen schoolbal wordt georganiseerd, zullen omzet en winst mogelijks dit jaar kleiner zijn.  
Eventueel zal volgend jaar de projectavond worden uitgebreid. 
 
 
5) Nieuws van de school 
 

- De eerste communie gaat door in de kerk in Hijfte 
- Het sanitair blok van de eerste speelplaats (3KL12) wordt volledig gerenoveerd. Dit duurt +/- 2 

maanden. Aansluitend worden het sanitair van de tweede speelplaats (L3456) vernieuwd. Gezien het 
bouwverlof is dit niet mogelijk om deze werken enkel tijdens de schoolvakanties uit te voeren. De 
vernieuwing van de sanitairen liet zo lang op zich wachten als gevolg van de subsidie-aanvraag (en 
goedkeuring). 
Er zal getracht worden om de werken aan te kondigen via de website. 

- De uitnodiging voor de projectavond en boekenbeurs wordt voorgelegd. 
 
 

6) Varia 
/ 

 
 
Wijziging data: 
Volgende vergadering: dinsdag 2 mei 2017 om 20u (voorbereiding recepties communies) 
                                          dinsdag 30 mei 2017 om 20u (voorbereiding schoolfeest) 
                                          (vergadering gepland voor dinsdag 16 mei vervalt) 
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