Vergadering ouderraad 10 september 2018

________________________________________
1. Verwelkoming voorzitter en voorstelling bestuursleden
Welkom op onze eerste vergadering van dit nieuw schooljaar. Ook voor ons is
het wat wennen aangezien de kern bestaat uit drie nieuwe mensen, die hier
voor wel al in de ouderraad zaten, maar geen bestuursleden waren.
Onze nieuwe voorzitter is Marco Luyten. Hij wordt bij gestaan door een
penningmeester, Annelies Clarisse en een secretaris, Els Verholen.
Wat hun functie op papier voorstelt, kunnen jullie lezen in het huisreglement
die jullie doorgemaild zullen krijgen met het verslag van deze vergadering.
Daarnaast krijgen ze extra hulp van Nathalie van Driessche en Marco’s vrouw,
Sophie Candaes.
Laat u niet afschrikken door deze “titels”. In de praktijk streven wij er naar om
iedereen te laten meehelpen en beslissen.

2. Nieuwe leden ouderraad
Wij verwelkomen vijf nieuwe, enthousiaste leden.
Kelly Vandermeulen, mama van Nand. (4e leerjaar)
Vanessa De Lamper, mama van Tiebe (3e leerjaar) en Yoren (2e leerjaar)
Ann D’hollander, mama van Julian
Peggy Van Hoey, mama van Matheo (3e leerjaar) en
Sofie Verbeeck, mama van Thorben (6e leerjaar) Lucas (3e leerjaar) en Mona
(3e kleuterklas)

3. Ontslagnemende leden
Wij nemen hierbij afscheid van Lore De Smedt, mama van Sam en Alex.
Bedankt Lore voor je inzet!

4. Huisreglement
In grote lijnen blijft het reglement ongewijzigd. Alle veranderingen zijn in het
geel aangeduid, zodat u ze gemakkelijk terug kan vinden. Heel kort
samengevat: de grootste veranderingen bestaan uit de leden van de
ouderraad en de volledige transparantie die wij willen naar de school en
ouders toe.

5. Financieel verslag 2017-2018
Vorig jaar was een zeer goed jaar. De vorige bestuursleden hadden een
mooie som bijeen gespaard, die integraal gebruikt is om een voorschot te
betalen voor het nieuwe afdak. Wij willen ze hiervoor nogmaals bedanken.

6. Financiële planning 2018-2019
Er werd reeds een zeer mooie som van 14 000 EURO gestort voor ons afdak,
maar dat is nog lang niet voldoende. Onze prioriteit gaat ook dit jaar weer naar
het afbetalen van het afdak en hier en daar bij springen bij aankoop nieuwe
speeltuigen of nodige vervangingen/ herstellingen van materialen.
Ook de klasbudgetten, budget voor opvang, zorgleerkrachten en de
sportleerkracht willen we zeker behouden, evenals bijdrage voor zee- (10
EURO/kind) en stadsklassen. (5 EURO/kind)

7. Evaluatie Tweedehandsmarkt Killestraat
Wij hadden zeer mooi weer! Rond 13 uur waren onze 120 hamburgers er al
van door.
Als er volgend jaar weer zo’n schitterend weer wordt afgeroepen, gaan we
voor 150 stuks 😊 Er werden ook frikandellen gevraagd voor de kleinsten, dit
idee nemen we zeker mee!
Onze croissants+ koffie gingen iets minder, ofwel laten we dit volgend jaar
vallen of we maken er meer reclame voor. Dit bespreken we tegen de
volgende editie. De blikjes frisdrank en de Twist-drankjes gingen vlot over de
toonbank, deze doen we volgend jaar zeker weer! Nieuw dit jaar was onze
schmink-stand. We vroegen een vrije bijdrage, zodat iedere kind zich kon
laten schminken. Dat bracht een mooie cent op! Als dit een succes blijft,
zouden we willen investeren in een eigen koffertje, zodat we deze niet moeten
gaan lenen.
De tweedehandsmarkt was een succes en bracht ons een mooie duit op.

8. Evaluatie Kouterkermis
Op kouterkermis verkochten wij croque monsieurs en een versie met zalm en
kruidenkaas. Velen waren hier fan van. Na anderhalf uur zijn we nog naar de
Colruyt moeten gaan voor extra. Niemand had verwacht dat dit zo’n groot
succes zou zijn. Ook de droge worsten waren een schot in de roos. Dit doen
we volgend jaar zeker opnieuw.
Wij mochten onder de tent van X-team staan, dikke merci daarvoor! Hopelijk
kunnen wij volgend jaar weer een tentje delen!

9. Dag van de leerkracht
Deze gaat door op vrijdag 5 oktober. Aangezien hier leerkrachten aanwezig
zijn, kunnen wij dit niet verder bespreken. Iedereen krijgt hier nog een mail
over.

10.

Voorbereiding Pietenfeest

Op 21 oktober gaat ons jaarlijks pietenfeest weer door. Tegen dan kunnen wij
zeker op de speelplaats staan. We overlopen samen wat we nog moeten doen
en verdelen de taken. We hangen ook een takenlijst in de koffiekamer, zodat
de leerkrachten zelf kunnen aanduiden wanneer ze kunnen helpen. Deze zal
begin oktober worden bekeken en roepen we eventueel hulp in van vrijwillige
ouders.

11.

Koekenverkoop

Wij kregen meermaals de vraag om iets anders voor te stellen dan onze
jaarlijkse Lotus- koeken. Wij zijn hiermee aan de slag gegaan en wachten nog
op antwoord van enkele leveranciers vooraleer wij een beslissing nemen.
Jullie worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

12.

Varia
- Wij introduceren de aanwezigheidslijst bij activiteiten. Bij aanvang van
iedere activiteit noteren jullie, jullie naam op de lijst. Dit is niet om te
controleren wie vaak komt of niet. Het is vooral voor de verzekering. Dit
is extra bewijs, mocht er iets gebeuren tijdens een activiteit.
- Zoals vermeld op de brief die jullie reeds meekregen, willen wij aan
beide schoolpoorten een ideeënbus installeren. Niet iedereen heeft de
kans of mogelijkheid om deel te nemen aan de vergaderingen, maar dat
neemt niet weg dat er velen zijn die goede ideeën hebben of
opmerkingen. Deze kunnen dan anoniem en na schooltijd worden
gedeponeerd. Wij gaan nu dus op zoek naar brievenbussen. Mocht
iemand er thuis eentje hebben staan die wij kunnen ophangen, geef ons
een seintje! Wij zouden er zeer blij mee zijn.
- Wij hebben er voor gekozen om onze shirts te veranderen. Velen
vonden de vorige te warm. Er werden er al besteld voor de
bestuursleden, als proef.
Deze worden ASAP bij besteld voor alle leden en helpers.
- Het idee van een GEEF-markt kwam binnen. Iedereen heeft op zolder
wel iets wat hij/zij niet meer gebruikt, maar die nog te goed zijn voor weg
te smijten. Dit kan gaan van kledij tot speelgoed, klein elektro,.. alles kan
en alles mag, zolang het in goede staat is en nog werkt. De gevers
schenken hun spullen aan de school, die ze zal uitstallen. Tijdens de
markt mogen de mensen dan komen snuisteren en geven een vrije
bijdrage voor onze ouderraad. Iedereen geeft wat hij/zij kan missen in
zijn portemonnee. De opbrengst daarvan zouden we aan een goed doel
kunnen schenken, vbv De Warmste Week. We zouden ook een kleine
cafetaria kunnen open houden. De overschot van de spullen kunnen we
evt schenken aan spoor 2.
- Heel vaak komt de vraag terug of we ieder jaar een schoolfeest kunnen
geven, dit moeten we bespreken met de directie en de leerkrachten.

- Kinderfuif/ kindernamiddag: Men zou dan een bepaald bedrag per kind
betalen waarin drank en snack inbegrepen zijn.
- Er werd gevraagd om iets anders te serveren tijdens het schoolfeest. Wij
gaan hiermee aan de slag.
- Voor onze tombola zou het fijn zijn om een “hoofdprijs” te voorzien. Iets
wat de mensen aantrekt om mee te doen.

13.

Aanwezigen

Van Driessche Nathalie

Verbeeck Sofie

Verholen Els

Bergmans Johan

Luyten Marco

Van Hecke Koen

Clarisse Annelies

Mevr. Kathleen

Van Hoey Peggy

Juf Els (3e leerjaar)

D’Hollander Ann

Juf Sandra (1e kleuterklas)

De volgende vergadering gaat door op maandag 12/11/2018 om 20 uur.
Tot dan!

