Verslag oudervereniging
Datum: 18/09/2017
Aanwezig: Juf Geert, Liesbeth, juf Sofie , Meester Kristof, Juf Cynthia, Juf Kelly, Eveline, Elke, Bart, Katleen, Rebecca,
Seb
Verontschuldigd: Bo, Jurgen
1) Budgetplanning
Afgelopen schooljaar:
- Wafelverkoop en kidsfuif zijn een groot succes en boeken jaar na jaar meer winst.
- Vorig jaar grote investering in musical. Dit moet verspreid worden over 2 boekjaren (gaat over 2
verschillende schooljaren).
- Maximumfactuur een pak lager dan vorig jaar omwille van minder zwembeurten.
- Receptie klasmeters is nieuwe kost en willen we verder doortrekken naar volgend jaar.
- Afgelopen jaar niet geïnvesteerd in sport? Maximumfactuur is ook sport (zwemmen, sportdag, Zweedse
banken)
- Indeling in categorieën is niet altijd helemaal duidelijk. Dit moet niet te eng bekeken worden. Jaar per
jaar invullen.
Komend schooljaar:
Aanvragen
-

-

-

-

Kartonnen blokken voor kleuter turnen (meester Kris)
 Kartonnen blokken zijn ok. Maar misschien zijn de grote legoblokken interessanter? Prijs? Is wellicht
duurzamer! Dit moet onderzocht worden!
Kleuterspeelplaats: Tuinhuis (chalet) op een nieuwe plaats en nieuwe zandbak op plaats van de oude
chalet. Daarna oude zandbak dicht en betegelen. Dit is een 3jaren plan. Overdekte fietsenstalling kleuters
(offertes opgevraagd maar erg duur. Eventueel gewoon in tuinhoutcenter bestellen)
Buitenkeukentjes: Eén gekregen maar te groot voor de kleuters; dit is nu voor de lagere school. Ook nog
aankopen voor de kleuters en de wilgenkatjes.
Klusdag organiseren. Niet evident. Er kan nooit een groepje van 5 mensen op eenzelfde moment. Hoe dit
aanpakken? Facebookoproep? Optie om de scouts te laten komen schilderen. Dit kost geld, maar zal best
wel meevallen. Weersafhankelijk. Eerst nog eens een oproep bij de ouders lanceren. Scouts als
noodoplossing houden voor het einde van het schooljaar als er nog niet voldoende gebeurd is.
Budgetten voor de speelplaats beter voorstellen. 2000 euro/jaar voor sport kan de komende 3 jaar naar
de speelplaats gaan. Dus totaalbudget van 6000 euro zonder de andere werking te moeten teniet doen.
Sprinto sticks: we blijven dit ondersteunen, ook al moeten er nu meer aangekocht worden.
Voor een hele klas nieuwe meubels + blijven investeren in borden en beamers. Maar voorlopig nog geen
zicht op wat de scholengemeenschap hiervoor gaat voorzien.
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Schoolborden worden gekozen en aangekocht door de scholengemeenschap maar wel eigendom van de
school.
Enkele leerkrachten suggereren om elk jaar een week op uitstap te gaan, maar dit kost te veel geld. Veel
kinderen mogen sowieso niet mee. (boerderij, bos en zeeklasse). Voorlopig zal dit een droom blijven.
Enkele jaren geleden tijdens een projectweek een uitstap met heel de school gedaan. Meester Kristof
suggereert om dit leuk concept nog eens te herhalen. Nadeel: Het is samen met heel de school, maar
eigenlijk zijn de kinderen van verschillende leeftijden toch op zichzelf.

2) Katleen heeft een overzicht gemaakt van de helpende handen per activiteit.
3) Verslag vorig schooljaar
- Tekenfund: Spijtig dat dit idee van tafel werd geveegd! Reden: Wat met kindjes die niks verkopen? Weer
dezelfde mensen die worden belast en zich verplicht voelen iets te kopen. Eventueel vanuit de klasgroep
verkopen om kinderen niet te benadelen? Nadeel: Misschien minder verkoop op die manier? De
zoveelste actie om geld te verzamelen. Momenteel niet echt nodig gezien de grote spaarpot. Uitstel is
geen afstel. In de komende jaren kan dit terug naar boven komen.
- Camping was nog niet besproken. Onverwacht grote opkomst. 16 tenten (60-70 personen). Net een
beetje te groots om te trekken met 4 personen. Bedenking: volgend jaar rem zetten op het aantal
inschrijvingen. Indien te veel volk dan verdwijnt het kleinschalige en wordt het een massaevenement.
“De Wilg zingt” in combinatie met de camping lijkt minder haalbaar. Hoe kan je dit aanpakken? Camping
staat voldoende op zichzelf. “De Wilg zingt” mag een eigen datum hebben.
4) Nieuws van de schoolraad: komt pas bijeen in november. Nog geen nieuws.
5) Doelstellingen van de oudervereniging: blijven behouden.
-

Klasmeters
Charter is leidraad maar ook soort van reglement
2 klasmeters is overzichtelijker
Klasmeters opnieuw uitnodigen na de receptie voor de vergadering.
19u30: receptie
20u30: vergadering OV
Juffen en meesters uitnodigen op de receptie. Informele babbel met de klasmeters.
Rebecca maakt opnieuw uitnodiging en trekt dit.
Toelichting bij het charter
Activiteiten en cadeaus hoeven geen geld te kosten. We kiezen ervoor om geen startbudget te
communiceren om te vermijden dat het om geld draait.

6) Coming soon
1. Quiz
- Meester Kris en Els nemen dit op zich. Catering wordt gedragen door de OV.
- Wat doet het quizteam wel/niet? Dit bespreken op de volgende OV vergadering is te laat. Meester Kris en
Els hierover aanspreken om dit te bekijken.
- Wie volgt de inschrijvingen op? Rebecca maakt Excel overzicht van de betalingen maar gaat de ouders
niet aanspreken als ze niet betaald hebben.
2

-

Met het team op voorhand de quiz doorlopen en niet de avond zelf een uurtje op voorhand dit snel
uitleggen aan de helpende handen.
Ploeg nodig voor verbeteren, voor de toog, voor het rondlopen.

2. Fluotocht
- Dit wordt op de volgende vergadering besproken.
- Vuurbekken via Jurgen.
- Moet dit aangegeven worden bij de politie/de gemeente?
3. Schoolrestaurant
Een oproep voor helpende handen als het personeel dit niet alleen aan kan.
7) Varia
- Verkeerseducatie (Hekla): beperkt aanbod. Enkel ontlenen van materiaal en dit was vorig jaar niet orde.
- Kiss en ride wordt niet vaak gebruikt. Lijkt voorlopig niet zo’n groot succes.
- Kopies worden enkel met de oudsten meegegeven. Dit loopt soms wel fout maar wordt normaal wel zo
gedaan.
- Bus van het zwemmen draait meer dan een uur voor de school. Dit zou niet anders kunnen wegens te
lange opwarmtijd.
- Raad van bestuur: kandidaten vanuit onze school?
- Facebook en social media, foto’s van de school: opletten hiermee (privacy). Facebookpagina van de ov
plaatst ook foto’s. We willen graag feedback wat kan/mag. Dit wordt besproken op de volgende
schoolraad. Annemie gaat hier les over geven.
- Juf Geert is afgevaardigde van de cultuurraad en zoekt een back-up. Rebecca wil dit doen.

Einde: 22u05
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