
 
 
 

 
 
 
 

 
VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD VBS DE STAPSTEEN 

VIA GOOGLE MEET DONDERDAG 04/06/2020 
 
Aanwezig: Liselotte Verhegge, Fien, Martin, Anne, Ewout, Luc, Steven, Jana, Sarah, Sofie, 
Annelore, Liselotte Vandenbussche, Isabelle, Annelies V. 
 
Verontschuldigd: Christian, Hanne, Griet, Goedele 
 
Agenda 

Afscheid van de zesdes 

Uiteindelijk is er beslist geweest dat er voor het afscheid van de zesdes, net zoals vorig jaar, 
opnieuw een boekje zal gegeven worden (gepersonaliseerd) waarin ze dan op hun 
afscheidsmoment een leuk berichtje naar elkaar kunnen schrijven.  

Gisteren ontving ik een mailtje van Luc, waarin staat dat ze op dinsdag 30/06 met heel het 
zesde leerjaar een barbecuetje zouden organiseren als afscheid van VBS De Stapsteen. Dit zou 
dan ook zijn in plaats van de exodus van het zesde. Zoals gezegd op de vergadering zullen wij 
als ouderraad daar ook een stukje in tussenkomen (doordat de exodus niet doorgaat, kunnen 
we het budget daarvan schenken aan hun barbecuetje). 

Verkiezing nieuwe voorzitter – penningmeester/secretaris 

Ik ben heel blij jullie te mogen melden dat de nieuwe voorzitter voor volgend jaar Liselotte 
Vandenbussche is en dat de functie van penningmeester/secretaris zal opgenomen worden 
door Annelore Monteyne en Liselotte Verhegge. 

Ikzelf blijf nog twee jaar in de ouderraad, maar dan als ondersteunend lid. Ik 
wil jullie allemaal nog eens hartelijk bedanken voor de vele hulp die ik mocht 
ontvangen gedurende mijn jaren als voorzitter en voor de fijne samenwerking! 
Verder wens ik De 2 ‘Liselottes’ ;) en Annelore nog veel succes met hun 
nieuwe taak…ik blijf bereikbaar voor hulp indien nodig. 

Afscheid van enkele gewaardeerde leden… 

Helaas betekent het einde van het schooljaar ook dat we afscheid moeten nemen van enkele 
zeer enthousiaste leden van de ouderraad…hun kinderen zaten dit jaar in het zesde en daarom 

ouderraad 



verlaten ze de ouderraad: het gaat om Isabelle, Ewout en Sofie… Dank je wel voor jullie inzet al 
die jaren! 

Ook onze penningmeester Peggy neemt afscheid van de ouderraad omdat ze door een 
jobverandering minder tijd kan vrijmaken. Dank je wel Peggy voor al je werk! 

Normaal is het zo dat deze mensen in de bloemetjes gezet worden op de barbecue of op de 
laatste vergadering van de ouderraad, maar door de vreemde omstandigheden van de laatste 
maanden is dit helaas nog niet mogelijk. Ik hoop dat eind augustus nog een datum kan 
gevonden worden om op een geschikte manier afscheid te nemen van jullie – (@ iedereen) hou 
jullie mail in de gaten! 

 


