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VZW OUDERVERENIGING DE REGENBOOG 
 

Verslag vergadering  
9-dec-2011 

 
Aanwezig:  Philippe Fierens, Vincent Michiels, Sevil Oktem,  Stella Chenut, Christophe De Buyser, Veronique De 
Maeyer, Ilse Frère-Salingue, Chantal Mulleman, Annick  Peemans, Yasmina Benaisa, Saïda Aït-Aïssa , Hilde Hermans  
Verontschuldigd:  Isa Hendrickx, Stein Janssens, Guy Windey, Hilde Wouters, Muriella Verhoeven, Karine Michiels, Yves 
Cauwenberghs 
  

 

Evaluatie Halloween 
Financieel: Winst gelijkaardig aan vorig jaar. 
Pluspunten: 

- Leuke avond voor groot en klein. 

- 2 waarzegsters is fijn – de volgende keer 2 tenten zetten ipv 1. 

- Voorbereiding goed verlopen. 

- De opstelling van de kraan en spot waren super. 

- De balletjes en frietjes waren lekker. 

- Drankkaarten zorgden voor een sneller verloop (maar niet meer voor frietjes doen). 

Verbeterpunten: 
- Kleutertoneel: laatste voorstelling voor leerkrachten was geen goed idee. Dit laten we wegvallen 

volgende jaar. 
- Vooral bij aanvang te weinig hulp, daarna wel veel spontaan hulp aangeboden gekregen. 
- Toog slecht opgezet – afwasruimte op de verkeerde plaats en meer ruimte nodig rond de toog – 

zowel achter als voor de toog.   
Voorstel: volgend jaar: minder tafels dicht bij toog zetten 

- Koffieruimte was dit jaar niet apart, misschien dit wel terug overwegen voor volgend jaar 
 
Openstaande vraag voor volgend jaar (en andere evenementen):  
? Hoe meer vrijwilligers krijgen om te helpen? 
 
 

Evaluatie fuif 
Fijne avond, minder volk dan vorig jaar – wel een goede sfeer. 
DJ was minder goed – iemand heeft zich reeds aangeboden voor volgend jaar. 
Vanaf 21u00 op kaart zetten! (nu was er vermeld vanaf 20u00!). 
Afrekening moet nog komen – wel goed geconsumeerd. 
 
 

Voorbereiding kerstfeest 
Lautaro mag 2 gratis kerstbomen halen bij Theresa.  
De lagere krijgen chocomelk en een pannenkoek in de polyvalente zaal, meester Bart speelt muziek  
De kleuters blijven in de klasjes en krijgen poffertjes en fruitsap (de chocomelk had vorig jaar minder succes). 
 
Te doen: 
2 microgolfovens nodig: Ilse heeft 1 microgolfoven, Chantal vraagt aan Mireille 
Ilse brengt pan mee voor poffertjes bij kleutertjes. 
De school zorgt voor vuurtjes, lepels, een grote kom 
 
Voor de boodschappen – wachten tot na kerstmarkt (overschot?) 

 Pannenkoeken zullen besteld worden bij Collivery 

 Minder melk bestellen/helft van vorig jaar! 
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Hulp 23/12 vanaf 8.30u in de polyvalente zaal: Annick, Saïda, Chantal 
bij de kleuters: Ilse en Vincent   

 
 

Voorbereiding quiz:  “De Foute Fun Quiz” 

Affiches – A3 – Stella zal zorgen voor het printen. 
Starten met het ophalen van prijzen bij handelaars – je mag hiervoor een fiscaal attest afgeven aangeleverd 
door Annick/Isa via e-mail 
Vincent gaat grotere bedrijven aanschrijven om cadeaus te vragen. 
 
Kleine cadeautjes mogen op secretariaat worden afgegeven.  
Grote cadeaus graag afgeven aan Lautaro die ze veilig zal wegbergen in de kelder onder de refter – deze is 
toegankelijk per wagen via de Lage Steenweg – parking. 
 
Schrijf namen van bedrijven die een cadeautje geven op, hun namen worden op de tafels gelegd als dank.  
 
Avond zelf: 

- Sponsorbrief en nieuwsbrief op de tafels liggen (elke tafel 1) 
- Drankblaadjes + vermelding “sponsor ons” met contactgegevens + logo 

 
Beamers worden aangeleverd via Chantal – reserve beamers ook via school.  
 
 

Evaluatie en vooruitgang werking sponsorgroep 
Momenteel 9 sponsors 
Voor fiscale attesten: moet erop staan PUBLICITEIT voor bedrag ipv Sponsoring. 
Volgende actie is de sponsors aanschrijven die vorig jaar, maar dit jaar niet gesponsord hebben. 
Link op Blog – “Sponsor ons” 
Sponsors: dank u mail sturen + exemplaar nieuwsbrief bezorgen 
Voorstel: aan kassa totaalspektakel – enkele drankbonnetjes klaar hebben liggen in een envelop als teken van 
waardering. 
 
 

Evaluatie en vooruitgang communicatiemiddelen: 
Evaluatie Nieuwsbrief: flyer:  

o knap, snel gemaakt, aantrekkelijk 
o leuk om realisaties te zien op papier, positieve respons 
o drukken gratis is wel een groot pluspunt – opnieuw 100 boekjes printen   

echter geen enkel ingevulde blaadje retour (voor sponsoring of hulp) 
o voorstel: bij volgend evenement dat per mail doorgestuurd worden, ook het responsblaadje 

meesturen om hulp te vragen (format bekijken) 
o januari editie: flyerformule behouden, geen drukkosten 

 Hoeveel? 150 infomap + 100 voor tijdens de quiz en opendeurdag 
 
Evaluatie website/blog 
www.ocregenboog.be 
Is life en consulteerbaar, logo’s sponsors zichtbaar 
Inhoudelijk moet er nog wel heel wat werk verricht worden (liefst nog voor Kerst)  
Aankondiging/lancering in Januari Nieuwsbrief 
 
Ideeënbus 
1 briefje van leerling naar directie – verder geen reacties  
Ideeënbus bevindt zich in de grote zaal en is toegankelijk voor iedereen  
Mogelijkheid om anoniem of met naam en toenaam voorstellen/vragen etc te formuleren 

 

http://www.ocregenboog.be/
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Facturatie 
Opmerking:  
toevloed facturen/facturen op onregelmatige basis en veel, soms ook voor belachelijk kleine bedragen (0,5€) 
Soms rappel voor dat de betaaltermijn verstreken is. 
 
Vraag: kan school kijken of dit efficiënter kan: 
Bijvoorbeeld een bundeling van alle bedragen op maand, met factuur met verschillende lijnen. Of elke gezin 1 
factuur ongeacht aantal kinderen in school – ipv factuur per kind telkens 
  
Uitleg: Nieuw facturatie-systeem geïntroduceerd sinds januari 2011 – er zijn inderdaad enkele problemen 
geweest in 1

ste
 kwartaal 2011 – bij lancering. Nu zou alles onder controle zijn.  

 
Suggestie: facturen te laten betalen per domiciliëring – in geval van een fout, kan dit bij de volgende factuur 
steeds recht gezet worden. 
 
De directeur zal nakijken wat de mogelijkheden zijn om aan bovenstaande klachten te remediëren, ook de 
suggestie van domiciliëring zal worden bekeken. Op school merkt men wel een toenemend aantal facturen 
die blijven openstaan en de opvolging hiervan vergt steeds meer aandacht.  
 
 

Knuffelzone 
Planning van de werken: Einddatum was voorzien op 10 december. Zoals iedereen heeft kunnen vaststellen is 
dit niet gehaald. Toch ziet het ernaar uit dat alles voor kerstvakantie gefinaliseerd zal worden. 
 
De wijkagent zal in het begin alles in goede banen leiden 
 
Werking: 
Roze zone: hier kan je de kinderen laten uitstappen – zodanig dat ze direct speelplaats op kunnen 
De chauffeur stapt in deze zone niet uit de wagen – enkel de kinderen. 
Naast roze zone, komt ook een voetpad 
14 parkeerplaatsen zijn voorzien –  om kort te parkeren voor ouders met kleuters 
Evaluatie na 2tal weken/1 maand 
 
Tijdens de verkeersweek (week van 20 maart): officiële opening van knuffelzone met steenlegging 
 
 

Algemene vergadering van januari 2012 
De algemene vergadering zal plaatsvinden op woensdag 18 januari 2012.  Dit is een officiële en formele 
vergadering. 
2 verificateurs (Chantal en Nancy?) zullen de boekhouding doorlichten. 
De voorzitter en de penningmeester stellen respectievelijk het activiteitenverslag op en het financieel verslag.    
 
Ook zijn er dan opnieuw verkiezingen voor de volgende mandaten: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, 
penningmeester  
 
Er zal een uitnodiging meegaan voor de kerstvakantie en na de kerstvakantie volgt er een herinnering per e-
mail.  Daarbij ook een invulformulier om schriftelijk lid te worden van de vzw (verschaft stemrecht).  Wie wil 
kan via dat invulformulier ook bestuurslid worden, van bestuursleden wordt verwacht dat ze op de algemene 
vergadering aanwezig zijn (2/3 van de bestuursleden dient aanwezig te zijn voor geldige verkiezing). 
 
We hopen op een goede opkomst! 
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Kerstmarkt 
De aankoop van producten en goederen en alles om de kerststal aan te kleden was toch wel een redelijke 
investering.  Zelfgemaakte chocolademelk van witte en melkchocolade, schnaps, Kaiserschmärn, hartjes en 
theelicht glaasjes zullen verkocht worden aan 2 Euro. 
De sponsorbrief zal er worden gelegd.  
Verders hopen we op een goede verkoop! De leerkrachten zullen hun best doen. 
 
 

Thema Gezondheid: investering vanuit school 
Waterkannen en drinkbussen aangekocht via de maatschappij van watervoorziening. 
 
Alle kinderen zullen een blauwe drinkbus krijgen om hen aan te moedigen water te drinken in de klas. Ze 
mogen deze drinkbus de volledige dag op hun bank hebben staan en met kraantjeswater vullen. 
De drinkbussen zullen gepersonaliseerd worden (met naam). 
 
De drinkbus zal meegegeven worden naar huis voor onderhoud 
ADVIES: Liefst met de hand uitwassen en niet in de vaatwasmachine om te vermijden dat er resten van 
afwasproduct achterblijven die de smaak van het water beïnvloeden.  
De school vraagt ook vriendelijk aan alle ouders om de drinkbussen steeds terug mee te geven naar school. 
 
 

Toiletten lagere school: 
Ontbreken van zeep.  De school heeft diverse vormen van zeep geprobeerd, zonder succes. De leerlingen 
blijken nogal “spilzuchtig” en ondoordacht met de zeep om te gaan. 
We zoeken naar goede en betaalbare alternatieve oplossingen? 
 
Sommige lavabokraantjes dienen opnieuw afgesteld te worden. Er komt veel teveel water bij het opendraaien.  
 
 

De nieuwbouw 
De directie zal aan de aannemer vragen om rekening te houden met de rush momenten ’s morgen en ’s 
namiddags.  Vrachtwagens blokkeren de weg of parkeren dubbel op straat wat zorgt voor gevaarlijke 
toestanden. 
 
 

 “Op tijd komen” 
Vraag: vanaf wanneer zijn je kinderen te laat? Voor de lagere school dienen de kinderen in de rij te staan 
alvorens deze naar binnen gaat.  
Lagere school: de bel gaat om 08u30, de kinderen dienen om 08u35 in de rij te staan met de boekentas  
Kleuterschool: de rij vertrekt om 08u35 vr 2

de
 en 3

de
 kleuterklas  

 
Hierbij beklemtoont de directeur dat het belangrijk is je kind op tijd naar school te brengen om het een 
goede start van zijn/haar schooldag te bezorgen en ook zijn/haar medeleerlingen niet te storen.  
 
 

Volgende vergadering: woensdag 18 januari 2012. 
 
 
 
 
Met dank aan Hilde Hermans die zich ontfermd heeft over het opstellen van dit verslag. 
 

 
 
 
 


