Verslag vergadering 8 november 2016

We zijn deze avond gestart met een receptie voor de klasmeters. Aansluitend zijn er enkele klasmeters
gebleven om deel te nemen aan de vergadering.
Waren aanwezig:
Sabine Tellier, Kristof De Proft, Annelies Willemse, Herlinde Jacobs, Liesbeth Busschots, Fien Van
Nuland, Bo Lemmens, Jaimy Laenens, Evelyne Longrée, Katleen Vleugels, Jeroen Herman, Rebekka
Vreven, Seb Geukens, Johan Kokken, Jurgen Nys, Bart Steger, Elke Peeters.
Verontschuldigd
Ann Cuyvers, Jan Hoet, Lissa Durieux, Rein De Vos.
De vergadering start om 20u30
Bedankt Rebekka voor de organisatie van de receptie!!

1. Goedkeuring verslag.
Het verslag van de vorige vergadering, 19 september, wordt bij deze goedgekeurd.

2. Nieuws van de schoolraad
Het Schoolwerkplan werd geactualiseerd. Hierbij werden volgende thema’s besproken: schoolwerking,
lestijdenpakket, feedback algemene vergadering raad van bestuur scholengroep en verkiezingen nieuwe
schoolraad. Van de huidige leden van de schoolraad stelt enkel Wim zich opnieuw kandidaat. Er zijn
net genoeg kandidaten om een nieuwe ploeg te vormen.
De maximumcapaciteit van de school werd bekeken. Enkel in het eerste leerjaar was er een probleem
wanneer werd gekeken naar de vergelijking met de vooraf bepaalde maxima. In de klas komt daarom
iemand helpen, ook bij het zwemmen. Ondertussen zijn er 2 kinderen uitgeschreven en zitten ze in L1
wel met 24.

3. Financieel verslag
Stand zichtrekening: 451.43 euro
Stand spaarrekening: 13251.10 euro
Ook dit jaar sponsort de OV de helft van de typcursus. Er waren voor deze cursus 11 kinderen
ingeschreven, wat neer komt op een bedrag van 540 euro.
Er werden nieuwe Sprintosticks aangekocht, dit kostte 555 euro. Deze sticks worden ter beschikking
gesteld van kinderen met dyslexie.
De bijdrage aan de maximumfactuur van afgelopen schooljaar bedroeg 2206 euro.

4. Werkgroep Speelplaats

De WG is druk bezig met het verzamelen van offertes en komt nog samen voor de volgende OVvergadering.
De schilderzaterdag zal wegens het slechte weer uitgesteld worden naar het voorjaar van 2017.

5. Coming Soon
Quiz (18/11): De voorbereidingen zijn in volle gang. Er zijn reeds 24 ploegen ingeschreven.
Het inschrijvingsconcept is lichtjes aangepast: Er wordt per e-mail ingeschreven waarna de betaling per
overschrijving de inschrijving bevestigt.
De quizploeg is aan de kleine kant, versterking in het team zou erg nuttig zijn.
Tijdens de avond zelf is er wel voldoende hulp voorzien om alles in goede banen te leiden.
Gezelschapsspelletjesnamiddag (25/11): zoals eerder reeds afgesproken zorgt de OV voor een hapje en
drankje voor de begeleidende spelers.
Fluotocht (02/12): Praktische kant van de tocht is nog niet helemaal voorbereid.
De juffen bezorgen nog een wensenlijst op mail, de OV staat in voor het winkelen en het standje op
het einde van de tocht. Er wordt dit jaar een gasbekken voorzien om alles ter plaatse warm te houden.
Er werd even bekeken om het standje uit te breiden met een extra (alcoholisch) drankje, maar
uiteindelijk besloten we om het eenvoudig te houden. Het concept is prima zoals het nu is.
Met dank aan de papa van juf Sofie om de lekkere soep te maken.

6. Varia

Voorstel voor een nieuwe activiteit:
De Wilg Zingt! : zangevenement met een groot scherm, eventueel in combinatie met een picknick
en/of BBQ, combineren met de camping op het einde van het schooljaar is ook een optie. Jaimy wil
de zangactiviteit wel trekken. De OV neemt de camping voor zich indien we deze combineren.
OV gaat digitaal:
Om de grote dozen met paperassen van de afgelopen jaren weg te kunnen werken en alle financiële
en andere werkdocumenten, verslagen en overige info van de OV voor de komende generaties
beschikbaar te houden, wordt de OV-mail gekoppeld aan een dropbox/one-drive account. Alle
bestuurders zullen hier toegang tot krijgen.
Johan is nu medebeheerder facebook OV.
Er komt een Doodle voor de dames die Willows Club ’16-’17 zullen organiseren op 18/02/’17.
De mama van Kamiel vraagt naar de mogelijkheid van een première van het grootoudersfeest. Katleen
is geen voorstander vermits niet alle kleuters alles even leuk vinden en er nu reeds 2 voorstellingen
zijn.
Er wordt bekeken om de voorstelling te filmen en nadien te posten.
Einde vergadering 21u50.

