
 16/03/2011 1 

 

VZW OUDERVERENIGING DE REGENBOOG 

 

Verslag vergadering oudervereniging  

1-maart-2011 
 

Aanwezig: Christophe De Buyser, Nancy Fontaine, Ilse Frère-Salingue, Steven Hoedemaekers, Lieve Laisnez, Georges Linet, 

Stijn Vermeiren, Vincent Michiels, Chantal Mulleman, Annick  Peemans, Leen Vermeylen, Karin Verpraet, Guy Windey 

(auteur), Hilde Wouters 

 

Verontschuldigd:  Pascale Rosiers, Stella Chenut, Isa Hendrickx, Karine Michiels, 

  

 

Evaluatie – CLB uitleg over middelbaar  
De opkomst was goed – het evenement was duidelijk onbevredigend.   

- te detaillistisch 

- niet altijd even relevant 

- verwarrend gepresenteerd 

 

De directeur wil volgend jaar het concept veranderen.   

 

 

Evaluatie – lezing Veilig Online van Childfocus 
De opkomst was matig – het evenement was dan weer fantastisch.   

De presentatie gaf een duidelijk overzicht van de gevaren van het internet, waar u zich zorgen over 

moet maken en waarover niet, hoe u met uw kind moet praten, etc. m.a.w., een gemiste kans voor de 

afwezigen. 

Het oudercomité stelt voor om dit evenement driejaarlijks te organiseren. 

Wil je alsnog online één en ander raadplegen, surf dan naar de website van ChildFocus  

 

Met hartelijke dank aan Nel Broothaers. 

 

 

Evaluatie rommelmarkt 
De opkomst was goed qua verkopers (42 standplaatsen) … maar de kopers hebben helaas te weinig 

de weg naar onze rommelmarkt gevonden.  Gelukkig hebben de aanwezigen zich goed geamuseerd. 

 

Een applaus voor Pascale Rosiers voor de vlekkeloze organisatie, en voor de andere helpende handen. 
 

   

Opendeurdag, 20-maart 
Atheneum – begin :  10h 

Lagere School  – begin :  12h 

 

Uiteraard is de opendeurdag de gelegenheid om onze school aan te prijzen bij nieuwe leerlingen en 

hun ouders/grootouders.  Maar daarenboven hopen we alle sympathisanten te mogen begroeten voor 

een gezellige onderonsje en een kijk binnenin de klas. 

 

Er wordt eten aangeboden : hamburger en hot-dog, pannenkoeken en uiteraard is er … een toog. 

Er zijn optredens : het koor + dans 

Enkele klassen worden opengesteld : de resultaten van de Techniek-week zullen worden getoond. 

En terwijl de ouderen een kijkje nemen in de klas(sen), zijn er voor de kinderen spelletjes : 

springkasteel, mini-golf, eendjes-vissen, blikkenwerpen, … 
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De Quiz : 25-maart, 20.00 u, refter BS De Regenboog 
Het thema van de quiz kunnen we niet verklappen, want … dat is één van de vragen.   

We kunnen u wel voorspellen dat het naar jaarlijkse gewoonte een gezellige bedoening wordt.   

Er wordt gespeeld in ploegen van maximaal 6 personen, en er wordt gezorgd voor een drankje en 

snacks.  Deelnemen is belangrijker dan winnen (hmmm, een groepje leraren rond de directeur lijkt 

zich dit jaar te willen bewijzen), en aan het einde van de avond neemt iedereen een leuke prijs mee 

naar huis, maar de winnende ploeg krijgt uiteraard DE leukste...  

 

Er is een extra prijs voor de meest originele groepsnaam.  En er is de bar, die naar aloude gewoonte 

druk bezocht zal worden. 
  

Oproep : we zijn op zoek naar prijzen / sponsors !! 
Hebt u nog “nutteloze doch goedogende/ongebruikte objecten” in uw garage staan, aarzel dan niet om 

ze te promoveren tot prijs.  Uw schenkingen zijn welkom op het secretariaat. 

 

Oproep : we zijn op zoek mensen die de toog willen bemannen ’s avonds. 
Graag een seintje via annick.peemans@scarlet.be  
 

 

 

Varia :  
Lege inktpatronen en batterijen kunnen uw kinderen kwijt in de ad hoc-dozen in de polyvalente zaal –

voor de school brengt dat een centje in het laatje. 

 

Drinken tijdens de les : er wordt gevraagd om toe te laten dat de kinderen drinken tijdens de les.  De 

directeur laat het aan de individuele leerkracht om te beslissen voor zijn/haar klas.  In principe mag er 

in de klas gedronken worden : uiteraard betreft het hier water, en geen gezoete dranken. 

 

De directeur bedankt de sponsors van het oudercomité voor de financiële ondersteuning van Week 

van Techniek – dit laat toe om het nodige materiaal aan te schaffen, alsook een aantal proeven van 

Technopolis te huren. 

 

Oproep voor het Totaalspektakel : we zoeken naaisters en stiksters voor de aanmaak en reparatie van 

kostuums.  Vrijwilligers, gelieve zich aan te melden bij annick.peemans@scarlet.be  

 

 

Kalender 
 

20 maart :  Opendeurdag 

25 maart:  Quiz  

13-14 mei :  Totaalspektakel Lagere 

28 mei :  Totaalspektakel Kleuters 

 

26 april : Volgende vergadering Oudercomité – 20h 
 


