Verslag oudervereniging
Aanwezig: Katleen, Rebecca, Bo, Johan, Elke, Bart, juf Sofie, Jeroen, Rein

Datum: 11/01/2018
Verontschuldigd: Seb

1) Bespreking vorig verslag




Evaluatie kiss & ride: schriftelijke rondvraag voor februari (testproject loopt nog tot eind januari). Geen negatieve klanken.
Enkel ’s morgens. Op dit moment lijkt het dus wel de moeite om het te behouden.
Blokken turnles. Meester Chris wacht op een promotie voor de aankoop.
Extra sprintosticks zijn aangekocht. In de toekomst misschien niet meer nodig: de overheid gaat dit subsidiëren. Wel nog niet
duidelijk hoe dit gaat verlopen. Er zijn er nog enkele reserve van de school. Rebecca zou jaarlijks moeten nakijken of de
betalingen van de ouders binnenkomen volgens hun gekozen betalingssysteem.

2) Financieel verslag








Resultaten quiz: 1558 € winst gemaakt. Dit is een record. (2014: 1400 € winst)
Slechts één zak broodjes (25-tal) over.
Veel bitterballen over maar ook veel aangekocht (bijna dubbel van vorig jaar). Dit kan nog gebruikt worden voor de
Willowsclub?
Fluotocht break-even. 30 € winst maar niet de bedoeling om winst te maken.
Deze verzekering lijkt toch zinvol; enkele jaren geleden al nodig gehad.
Zichtrekening: 2959 €
Spaarrekening: 13662 €

3) Nieuws school(raad)















Update schoolwerkplan
Online tool voor de uren van het oudercontact. Testfase met meester Kristof en juf Inke. Vanaf juni uitrol naar alle klassen.
Bevestigingsmail + dag ervoor herinnering. Last minute wissels mogelijk.
Bedenkingen:
Is het met deze tool ook mogelijk om een afspraak met andere leerkrachten te maken?
Toegankelijk voor alle ouders? Leerkrachten komen deze ouders tegemoet om voor hen een afspraak in te plannen.
De school heeft nog geen Office 365. Dit wordt uitgerold in de hele scholengemeenschap. De Wilg is de eerste school waar dit
nu wordt opgestart.
Nieuwe samenkomst februari; begroting op agenda
Langetermijn plan voor de school tot 2023.
Welke infrastructuurwerken kunnen nog gepland worden om een beetje uit te breiden?
Maximaal 24 kinderen per klas. Kwalitatief onderwijs bieden.
Tussen de gang en de computerklas wordt een deur gemaakt. Volgend jaar wordt de taalbadklas een gewone klas. Op die
manier moet er niemand meer door dat lokaal.
Er zijn verkavelingsplannen in de gemeente. 180-190 wooneenheden in verkaveling Zevenhuizenstraat.
Voorzitter schoolraad werkt voor Proximus. Wil als vrijwilliger een interactieve Infoavond organiseren voor ouders over veilig
internet voor kinderen. (Waarop moet je letten in de opvoeding?)
OC:
cijfers speelweken vakantie waren goed. Ideetjes besproken voor tienerwerking. Enkel gamen geeft veel
inschrijvingen.
Verkaveling is besproken. Marbollen is aan maximumcapaciteit. Eventueel Lindenhof verbouwen om dit op te vangen.
Speeltuintjes in Lint worden vernieuwd. Enkele speeltuigen aan het Lindenhof worden ook vernieuwd. Invloed op de
school. Geen extra klassen maken, maar bestaande lokalen optimaal benutten. Momenteel al wachtlijst van 4 kindjes.
De schuit blijft staan. Beperkte mogelijkheden voor klasinrichting (borden, digibord). De lessen godsdienst/zedenleer
gaan ondertussen al gewoon door in de klaslokalen wegens te weinig plaats.

4) Evaluatie
1.

Quiz
 De quiz was een groot succes:
Leuke quiz en opperbeste sfeer.

1

-

2.

3.

Niveau van de quiz werd als positief ervaren.
Groot aantal inschrijvingen
Verloop van de drankkaarten was efficiënt.
Schermen waren een grote meerwaarde.
Sfeer in de zaal en achter de toog was goed.
Prijs aan de start was een leuk idee.
Chips op de tafels was een goed idee. Wel nog enkele dozen chips over. Kan dit bij een volgend evenement nog
gebruikt worden? Willowsclub.
 Opmerkingen:
Spreekwoorden en gezegden beperken; Meester Chris is al bezig aan volgende editie met minder tussenvragen.
De tussenrondes minder laten doorwegen in de punten
Bitterballen 480 + 500 bitterballen (ongeveer de helft op – 400 over) – Diepvries moet leeg tegen schoolfeest en
veldloop. Kunnen gebruikt worden voor Willowsclub.
Drank was te nipt. Meer drank voorzien.
De tafels stonden een beetje te dicht tegen elkaar.
Gezelschapsspelletjes namiddag
 Tof, veel volk (ouders, grootouders)
 Leuk dat de OV voor een hapje zorgt. Verder gewoon koffie en thee. Leuk ontmoetingsmoment voor de
ouders/grootouders.
 Geen werkkost. De kinderen vinden dit heel leuk. Volgend jaar herhalen.
 Periode is heel goed. De kinderen deden veel ideetjes op voor Sint- en Kerstcadeaus.
Fluotocht
Goed verlopen. Positieve reacties.
Eenvoudigere versie. Afstand was hetzelfde, maar leek korter omdat er geen standjes waren.
Veel inschrijvingen.
Soep en chocomelk liep goed.

5) Coming soon
1.

2.

3.

Wafelverkoop
Start 12/1
Aanbod klein beetje gewijzigd. Exotisch fruit wordt niet vaak besteld dus is geschrapt. Terug verse frangipane
toegevoegd.
Voldoende helpende handen. Bo contacteert hen.
Voor het uitdelen (in de wilgenkatjes) op de infodag: niet meer sorteren op voorhand.
Is er nog een extra karretje/grote zakken voor mensen met heel grote bestellingen? Eventueel kruiwagen gebruiken
met laken erin.
Bo komt de envelopjes elke week halen en controleert. Na telling doorgeven aan Johan en Rebekka. Enkel munten
worden bijgehouden als wisselgeld.
Willowsclub (24/2)
Ten laatste 2 februari moet de info verspreid kunnen worden: startuur en prijs voor inkomkaart voor het wilgenblad
doorgeven.
Kan de zaal op zondag verhuurd worden? De zaal wordt ’s nachts opgekuist maar de lege bakken zullen nog in de
keuken staan. Kan Sonja de zaal gepoetst krijgen (’s nachts)? Bespreken met Sonja.
Sterke drank moet opgebruikt worden.
Kidsfuif
-

6)

Er is geen OV meer voor de kidsfuif: Jaimie bellen om af te spreken.
Afspraken rond huren van materiaal, brouwers, nadars, opkuis, roken op de speelplaats.
Aparte afspraak met de organiserende mensen. Tijdig afspreken met de helpende handen.
Toezicht: beurtrol afspreken.
Frietketels vielen meermaals uit met de quiz. Een blokje voorzien voor 220 volt kan dit misschien al oplossen. (van 380
> 220). Kan Seb dit regelen? Met het schoolrestaurant was er geen probleem (maar dan staan niet alle toestellen
onder de dampkap).

Varia
-

GO-ouders: uitnodiging ouderavond rond pesten. Gratis. Onder andere in Borsbeek.
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