Vergadering OV 19 sept 2016
De vergadering startte om 20u00
Waren aanwezig:
Rein De Vos, Katleen Vleugels, Jeroen Herman, Rebekka Vreven, Seb Geukens, juf
Melissa, Johan Kokken, Jan Hoet, Jurgen Nys, Bart Stegers, Elke Peeters, mama Rayan.
Verontschuldigd
Ann Cuyvers, Bo Lemmens

1. Kennismakingsbabbel
De uitnodiging voor de eerste OV van dit nieuwe schooljaar is niet onopgemerkt voorbij
gegaan. Het was heel fijn om enkele nieuwe mama’s en papa’s te mogen verwelkomen
en we hebben dan ook even tijd uitgetrokken om iedereen voor te stellen en de werking
van de OV uit de doeken te doen alvorens echt van start te gaan.

2. Nieuws van de schoolraad
Onze schoolraad komt 3 keer per jaar samen en heeft een adviesfunctie inzake het
beleid van de school. Dit omvat oa: het lestijdenpakket, de begroting, schoolwerkplan
en schoolreglement, etc… De eerste afspraak dit schooljaar is op 10 oktober.
Elke 4 jaar en dus ook dit jaar, zijn er verkiezingen om een nieuwe raad samen te stellen.
Deze raad bestaat uit 3 ouders, 3 leerkrachten en 2 gecoöpteerden (ouders).
In oktober kan men zich kandidaat stellen, in december zijn er verkiezingen.
Per 1 april 2017 wordt de fakkel doorgegeven aan de nieuwe raad.

3. Financieel verslag en bijsturing budgetverdeling 2016-17
Jaarverslag schooljaar 2015-2016 gebracht door Rebekka met oa de exacte cijfers van de
door de OV gesponsorde maximumfactuur.
Het verdeelsleutelsysteem blijft behouden, er zullen 4 categorieën blijven, elk goed voor
€2000, dit totaal van €8000 zal net als vorig schooljaar op aanvraag van de school en
ouders inzetbaar zijn voor allerlei aankopen, uitstappen, bijleg voor de max. factuur,
etc..
De resterende spaarcenten van de OV zullen dit schooljaar indien nodig mee ingezet
worden om de heraanleg/opfrissing van de speelplaats mogelijk te maken.

Volgende financiële punten werden alvast besproken:
- Door in te gaan op een tijdelijke aanbieding (voor 31/10) kan de school dit jaar
nieuwe spintosticks aankopen aan €674 ipv €899.
Ook de typcursus zal opnieuw gesponsord worden voor 50%. Er zijn 12
inschrijvingen waarvan de OV €45/kind sponsort.
-

De drukkosten van de Lessenaar slorpen een groot deel van het budget op.
Daarom zal deze voortaan enkel digitaal verspreid worden als PDF, op de
facebookpagina en op de website.

-

Vraag van Katleen: Okra (huurders van oa de refter) menen €150 betaald te
hebben voor stoelen die ze niet gebruikt hebben en willen een stuk hiervan
recupereren.
Rebekka kijkt na of er effectief een betaling is geweest. Katleen volgt dit mee op.

4. Werkgroep Speelplaats
Er zal een werkgroep opgericht worden om de organisatie en opfrissing van de
speelplaats te bekijken. Hierin zullen oa volgende zaken aan bod komen:
Verplaatsen van de zandbak op de kleuterspeelplaats
Vergroten van de betegelde opp van de kleuterspeelplaats
Afmaken + inrichting van een kleutertuin naast de kleuterblok
(2e kleuterklassen)
- Vernieuwen/vervangen van het fort op de lagere school
speelplaats
- Etc..
Budgetten hiervoor komen oa van de school zelf, de scholengroep en ook de OV zal
waar mogelijk en nodig mee sponsoren.
-

In oktober komt de werkgroep de eerste keer samen om te brainstormen.
De bedoeling is om voor het einde van het kalenderjaar de nodige beslissingen genomen
te hebben zodat voor het einde van het schooljaar het meeste gerealiseerd zal zijn.
In de komende lente zullen er klusdag(en) georganiseerd worden. Materiaal en (bv
koffiekoeken) zouden hier door de OV voorzien kunnen worden.
Meer info volgt later.

5. Coming Soon
De quiz komt er alweer aan, helpende handen en quiz-ploegen mogen zich nog steeds
aanmelden bij Johan (ovdewilg@johankokken.be) of op ov@bsdewilg.be
Het organiserend comité komt vrijdag aanstaande samen en zit op schema.
De catering moet wel nog in elkaar gestoken worden maar de bitterballen zullen zeker
weer van de partij zijn.

6. Varia
Naar aanleiding van het succes van vorig jaar zal er ook dit jaar een
gezelschapsspelletjesnamiddag georganiseerd worden. Om de begeleidende spelers te
bedanken zal de OV hier een (warme) drank en versnapering voorzien tijdens de pauze.
Meer info volgt later via de nieuwsbrief.
Klasouders: mooie bedenking van Rebekka.
Op de website van de school staan de doelstellingen van de klasmeters/peters opgelijst.
Om deze doelstellingen eens op een aangename manier onder de aandacht te brengen
worden alle klasouders uitgenodigd op een receptie op 08/11. Zodoende kunnen we
ook eens kennismaken met de nieuwe klasouders en eens van gedachten wisselen over
wat die klasmeter/peter nu eigenlijk betekent.
Aansluitend gaat de OV door, iedereen is hierop welkom.
One mile a day:
Dit is een loopconcept met als doel om basisschoolkinderen meer te laten bewegen.
Katleen is wat terughoudend betreft de praktische kant.
GBS is hiermee van start gegaan... even afwachten en kijken hoe dit bij hen verloopt.
Meer info hierover vind je op : www.onemileaday.be
Mega Ferre Herdenking
29 september wordt onze eigen Mega Ferre herdacht aan zijn eigen Mega Ferre boom.
Katleen overlegt nog met de ouders/familie over eventuele wensen.
De OV zorgt er alvast voor dat de moestuin er netjes bij ligt. (met dank aan Fien)
Lint wordt FairTrade
Om erkend te worden als FairTrade gemeente moet de gemeente minstens 2 scholen
zien te overhalen die mee het engagement willen aangaan.
Onze school wil hier graag aan meedoen en ook de OV zal hierin haar steentje bijdragen.
Voortaan zullen er op elk evenement minstens 2 FairTrade producten aangeboden
worden.

Einde van de vergadering om 21:49

