
LEDENVERGADERING 25 JANUARI 2023

Aanwezig: Jurgen, Pieter, Julie, Davy, Katrien, Kathleen, juf Sofie, juf Maaike, Hilde, Katinka,
Annelies, Greet
Verontschuldigd: Liesbeth, Wannes, Geert

1. welkom

→ We wensen iedereen een gelukkig nieuw jaar, en steken in 2023 graag verder de handen
uit de mouwen. We hopen alvast op vele helpende handen te kunnen rekenen!

2. een terugblik op de realisaties van de voorbije maanden

De voorbije maanden hielpen VV-leden ‘t Schoolke alvast op verschillende vlakken:

-schilouders: momenteel een ploegje van 4: Katinka, Isabelle, Betty & Kathleen.
Wordt door de leerkrachten als heel zinvol en als een grote hulp ervaren.
We doen hierbij nog een oproep naar (groot)ouders die af en toe een uurtje willen
bijspringen om op woensdagochtend te helpen bij het wassen / schillen/snijden van het fruit ,
dat in kader van Oog voor Lekkers aan de kinderen wordt aangeboden.
→ we zullen nog eens foto op FBpagina plaatsen en zo nog een oproep bij alle
(groot)ouders
( vraag aan de school om op voorhand door te geven aan Katinka welk fruit of welke groente
effectief geleverd is)

-hulp in de bibliotheek: Katrien en Ilse bemannen momenteel.
Het zou fijn zijn mocht er nog reserve-persoon zijn voor als zij niet kunnen. Katinka en
Annelies zullen als reservekandidaat inspringen indien nodig.

-leesouders: verschillende (groot) ouders zijn actief in het tweede leerjaar.
In het eerste leerjaar zal na de krokusvakantie gestart worden met niveaulezen.
Wie ziet het zitten om zich op vrijdagochtend een half uurtje vrij te maken, om een klein
groepje kinderen te begeleiden bij het samen lezen van een boekje?

-Juf Carine was heel blij met de hulp van verschillende mensen bij het kaften van nieuwe
leesboeken in de schoolbib

-Dank je wel aan Wannes voor het uitvoeren van vele klusjes

- Het grootouderfeest was een succes. er was veel volk. En de extra helpende handen bij
het bedienen van koffie en gebak kwamen goed van pas



-Dikke merci ook aan alle begeleiders die in oktober de leerlingen met de fiets veilig naar en
weer terug van de Gavers loodsten.

-We zorgden vanuit de VV voor een drankenstandje op het oudercontact. Doordat de
leerkrachten zich konden houden aan hun vooropgestelde timing waren er voor de  ouders
geen lange wachttijden. Da’s fijn. Dat maakte een standje misschien niet echt nodig.
Vanuit de VV vonden we het wel een meerwaarde om ouders te kunnen aanspreken en te
vertellen over de VV. Het heeft ons alvast wat nieuwe leden opgebracht.

3. evaluatie voorbije activiteiten

● Koeken- en koffieverkoop

De koekeninpak is reuzevlot verlopen.
Fijn dat we de zaal van De Ryck mochten gebruiken.
Tof dat zoveel leerlingen en leerkrachten hielpen, zo konden we twee rijen maken om
zakken te vullen!

Vlotte afhaal, parking ernaast, is handig
Niet iedereen was even goed op de hoogte dat ze bij de Rijck moesten zijn

Wat jammer:
zelfde dag opleiding bij Nicolas DB: veel auto’s op de parking
zelfde dag fietscontrole op school… combi met de fiets en afhaal vd zakken niet handig

● kersthappening

toffe activiteiten in de klassen
Het was nogal donker, buiten zag je niet wat voorhanden/verkrijgbaar was
→ licht bijplaatsen!! (weet: Ira heeft spots via toneel) en extra warmtebronnen of een
gesloten tent

prijs vd wafels was duur…
kerststukjes waren duur geprijsd…

(vorige versie: in combi met kerstconcert, meer volk)
was helaas periode van veel zieken

Heb je ook idee over wat goed / niet goed ging? Mail het ons, steek het in de brievenbus,
spreek ons aan. We lijsten het mee op, en nemen het bij een volgende organisatie erbij…



4. kasverslag

De koekenverkoop bracht 4842,88 euro op! Een zeer mooie winst (vergelijkbaar met de
voorbije jaren)

De VV gaf voorbije semester reeds voor €11220  financiële steun aan ‘t Schoolke en de
leerlingen: aankoop speeltuig, Sinterklaascadeau in de klassen, theatervoorstelling,
sportweek, zwemmen, …

Stand van de rekening van de vriendenvereniging vandaag: €7935,23

Geschatte kosten van reeds geplande uitgaven dit schooljaar: €14986,02
Voorzichtige schatting van te verwachten inkomsten: €8100

(zie diavoorstelling voor meer details, en inschatting van te verwachten inkomsten en
uitgaven voor rest van het schooljaar)

5. activiteiten komende maanden: wie kan nog handje toesteken?

● 2/2 lichtmis: opwarmen chocomelk/pannenkoeken
Annelies, Wannes ,Julie . En we spreken Kelly en Liesbeth K aan.

● 17/2 carnaval:
→ 2 duwers per aanhangwagen
Tuur? (vragen), Pieter, Jurgen, Davy, Julie, Greet, Danny, Geert
suggestie: hulp vragen via JH Haslud? (wederdienst gebruik tenten;-)
→ oproep bijkomende aanhangwagentjes (enkelas) en extra duwers via Gimme + oproep
stokeerruimte voor de poppen!! +- oppervlakte van 6 à 8 europaletten
→ bemanning drankstandje door bestuur VV tot einde schooltijd (daarna door de
leerkrachten)
→ er zal op voorhand weer worden opgeroepen om niet mee te lopen met de stoet (mensen
hebben wel mogelijkheid om op verschillende locaties de stoet te zien passeren)
→ media: reporter krant via vader van meester Jef + Nuus een mailtje sturen

● 5/3 eetfestijn
eten ter plekke + afhaal
volk nodig voor: toog 1 en 2, opdienen drank, afruimen, dessert, afwas
Alvast een oproep om te laten weten als je die dag kan helpen!
Concrete takenlijst kunnen we pas op te maken als we zicht hebben op aantal inschrijvingen
(eters ter plekke versus afhaaltoog)

idee: tombola, met mand(en) met streekproducten als prijs



● Tussendoor

- de fruitschil-ploeg zoekt nog tweetal mensen die af en toe op woensdagochtend
een uurtje kunnen helpen bij het wassen, schillen en snijden van fruit (een of
meermaals per maand, naargelang de tijd die je hebt)

- In het eerste leerjaar zal na de krokusvakantie gestart worden met niveaulezen.
Wie ziet het zitten om zich op vrijdagochtend een half uurtje vrij te maken, om een
klein groepje kinderen te begeleiden bij het samen lezen van een boekje?

6. Wordt vervolgd…

→ In de loop van het voorjaar zullen we een teambuildingsactiviteit / fijn samenzijn
organiseren. Concrete info volgt nog!
(voorkeur aanwezig leden: een zaterdag of zondag vanaf 16 à 17u)

→ Graag laten we enkele mensen met kennis van zaken zich over het winnende ontwerp
voor de buitenklas buigen, oa om budgetinschatting te maken en nodige materiaaloplijsting,
te bekijken wie wat kan aanleveren, etc

→ In mei organiseert de school een ‘gezondheidsweek’.
We denken dat het leuk is om vanuit de VV een activiteit buiten de schooluren te
organiseren voor ouders en kinderen. Ideeën die alvast geopperd worden:
een megagrote stoelendans met ouders en kinderen
estaffette ( cfr Homo universalis), bv vliegertje vouwen en om het verst werpen, met ei op
lepel afstand overbruggen, …
verschillende sportproevertjes (ism sportclubs)
wandeling (adhv te kopen boekje, en uit te voeren op tijdstip naar keuze)
‘De stoel’ die ergens op een locatie gezet wordt

→ JH Haslud wil Ophasselt kermis nieuw leven inblazen, en wil daarvoor verschillende
Ophasseltse verenigingen bijeen brengen. De VV volgt dit initiatief alvast mee op.

7. Varia

Heb je ideeën voor komende activiteiten? Laat ze ons weten!

→ Isabelle stelt voor om op het schoolfeest oliebollen te bakken.
We nemen het idee zeker mee!
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agenda
welkom
realisaties VV voorbije maanden
evaluatie voorbije activiteiten
jaarkalender tweede trimester
helpende handen
varia
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boeken 
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Wat sfeerbeelden



evaluatie voorbije activiteiten



vullen in 2 rijen, veel helpende handen + 
leerkrachten ingeschakeld
vlotte afhaal
niet iedereen was even goed op de hoogte dat 
ze bij de Rijck moesten zijn
parking ernaast, is handig

zelfde dag opleiding bij Nicolas DB
zelfde dag fietscontroleop school… combi met 
de fiets en afhaal vd zakken niet handig

Koekenverkoop Kersthappening
toffe activiteiten in de klassen
t was nogal donker, buiten zag je niet wat 
voorhanden/verkrijgbaar was
→ licht bijplaatsen!! (weet: Ira heeft spots)
en extra warmtebronnen of een gesloten tent

prijs vd wafels was duur
kerststukjes waren duur geprijsd

(vorige versie: in combi met kerstconcert, 
meer volk)
was helaas periode van veel zieken



4.842,88 EUR

Kasverslag Koekenverkoop
960 koekenpakketten
224 gemalen koffie
84 koffiepads
81 koffiecups
48 bonen

10.292,50 EUR

Koeken: 4.116,68 EUR

Koffie: 1.332,94

Winst:   xxxx €3974,40 EUR koeken + 868,48 EUR koffie



Kasverslag 

Verhuur tenten: 40 EUR
Winst koekenverkoop: 4.842,88 EUR

Sinterklaas: 500 EUR 

Zwemmen 1e trim: 309 EUR

Sportweek: 270 EUR 

Speeltuig: 9.850,07 EUR

Theater: 291 EUR

Kerstmutsen: 13,80 EUR

Winst:   xxxx €



Begroting Stand rekening 
vriendenvereniging op 

vandaag: 
7.935,23 €

T-Shirts 300,00 €

Zwemmen 800,00 € - 309,00 € = 491,00 €

Schoolvoorstellingen 612,00 € - 99,00 € - 192,00 € = 321,00 €

Busvervoer schoolreis 2.475,00 / 2 = 1.237,50 €

Animatie Schoolfeest 250,00 €

Geschenken 6e leerjaar 230,00 €

Carnaval 300,00 €

Sportweek 2e graad 490,00 € - 270,00 € = 220,00 €

Nog te verwachten kosten dit schooljaar:

3.349,50 €

Barbecue 2.500,00 €

Verkoop gezondheidsweek 1.000,00 €

Tentenverhuur 300,00 €

Trooper 300,00 € (112,76 € wordt gestort)

Nog te verwachten inkomsten: 

4.100,00 €



kalender
2 febr lichtmis *
17 febr carnaval*
3 maart oudercontact met koffiestop
5 maart eetfestijn*
2-5mei gezondheidsweek °
mei/juni begeleiden uitstappen
23 juni oudercontact
25 juni schoolfeest



helpende handen
- lichtmis: opwarmen chocomelk/pannenkoeken

- carnaval: duwers wagens, bemanning drankstandje

- eetfestijn: toog 1 en 2, opdienen drank, afruimen, dessert, afwas

- schilouders: aanvullende “schillers” om af te wisselen



Ideeën?
gezondheidsweek op school

teambuilding april / mei
(kermis Ophasselt)



varia
- Ideeën voor komende activiteiten?

               → welkom in de ideeënbus of onze mailbox!

- Volg ons op Facebook en Instagram!

→          vriendenvereniging ‘t schoolke ophasselt

→          vvtschoolkeophasselt 

→  #vvtschoolke 



Iedereen kan helpen: Trooper mee



Iedereen kan iets, samen kunnen we veel!
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