Verslag oudervereniging
Datum: 17/09/2018
Aanwezig: Bo, Seb, Elke, Rein, Lisa, Marleen, Evelien, Kelly, Cynthia, Birgit, Liesbeth, Annelies, Sam, Jurgen, Sofie,
Katleen, Rebekka
Verwelkoming nieuwe mama Marleen.
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Verslag vorige vergadering
Vorige activiteiten werden besproken. Enkel Willowland komt tijdens deze vergadering nog aan bod
Kalender opgesteld
Varia i.v.m. cultuurraad, safer internet voor ouders (komt tijdens deze vergadering terug aan bod), filmpjes
op Facebook en WhatsApp-groepen
Stop Rebecca en Johan – nieuwe penningmeester
Roulement in bestuur oudervereniging – dit schooljaar verder uitwerken.

2. Schoolraad
 1e op 10 oktober
 Programma:
 Safer internet
 Schoolwerkplan
3.








Financieel verslag
Stand van spaarrekening: 13 662 €
Stand van de zichtrekening: 6771 €
Budgetplanning: Het verzamelde geld per domein indelen om te besteden.
Ongeveer 8000 €/jaar voor cultuur, materiaal, sociaal, maximumfactuur. Er worden dit schooljaar geen echte
wijzigingen in de budgetplanning aangebracht.
Budgetvragen voor dit schooljaar?
 Bijeenkomst met werkgroep speelplaats nodig
 Kleutertuin
 Input van ouders en school nodig om de middelen goed te besteden
Penningmeesterschap wordt doorgegeven aan Wendy (mama van David). Wendy is zelf boekhoudster.
Statuten van de OV worden aangepast.

4. Bepaling doelstellingen OV 18-19
 Geen wijzigingen t.o.v. vorig schooljaar. Inzet zoals vorige jaren volhouden!
5. Nabespreking
1) Willow land
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Heel goeie editie
Mooi weer
Frieten bakken was een beetje traag.
 Frietkraam huren was praktisch niet haalbaar.
 Frietkraam met bediening laten komen was te duur en niet meer beschikbaar.
 Scoutsleiding heeft dit op zich genomen
 Iedereen wou tegelijkertijd eten, er was geen spreiding
80 mensen ingeschreven. Maximum was eigenlijk op 60 gezet.
Het aantal mensen was zeker niet te veel maar dit wel als maximum behouden.
Opnieuw nadenken over het eten: pasta, paella, cateraar, hotdogs, hamburgers, pizza’s… Blijven uittesten tot
de goede formule wordt gevonden.
Organisatie was heel goed.
Communicatie is goed verlopen.
Camping voor het eerst geopend met korte richtlijnen voor iedereen. Zeker opnieuw doen.
Inschrijven en annuleren werkte goed.
Ondanks nieuwe timing (einde schooljaar, na de toetsenperiode) toch nog steeds geen echte opkomst van
grote kinderen.
Ontbijt en opruim ook goed verlopen. Volgend jaar nog meer inzetten op opruimen met de hele groep.

6. Coming soon
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Klasmeterreceptie
Om 19u30 receptie met hapjes, taart, bloemen,…
Wie wil kan aansluiten bij de OV vergadering.
Start OV om 20u30
Elke neemt organisatie over van Bo en Rebekka:
 Koude hapjes (keuken niet beschikbaar)
 Rebekka stuurt de uitnodiging door + richtbudget voor de hapjes/drank
 Ook leerkrachten en hulpklasmeters zijn welkom
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Quiz
2 weken na de volgende vergadering
Iets vroeger met meester Chris overlopen welke extra hulp vooraf en op de avond zelf nodig zijn.
Werkpuntjes vorig jaar: tussenrondes te lang, telling van de punten duurde te lang.

3) Fluotocht
 Goed afspreken wie welke taak doet zodat niet alles op de schouders van een paar mensen komt.

4) Safer internet voor ouders (5/11)



Safe internet for children = jaarlijkse dag. Dit wordt georganiseerd voor 5 en 6.
Dit wordt nu uitgebreid naar de ouders: hoe omgaan met internet voor kinderen?
 Duur: 2u
 Concrete workshops (2 of 3) rond de verschillende thema’s
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 Onthaal met een glaasje met steun van OV
 Testrun voor schoolraad op 10/10 om 19u00.
5) Willows club
 Groen licht voor Dries om van start te gaan.
 Mannen en vrouwen organiseren samen.
7. Varia








1) Bestuur OV
Voorzitters willen op termijn ook wisselen. Aangezien er geen maximum termijn bepaald is, is het moeilijk
stoppen met de functie + niet open voor andere geïnteresseerden. Graag een structureel plan om hier mee
om te gaan.
Laatste jaren wordt er al meer gewerkt aan een match tussen input van OV en de werkgroepen van de
verschillende activiteiten (vooraf overleg + achteraf nabespreking van de activiteiten tijdens de
vergaderingen)
De hoeveelheid werk bij een functie schrikt af. Misschien opdelen in kleinere takenpakketten. Hoe opsplitsen
in deelverantwoordelijkheden?
Eventueel extern hulp zoeken voor de begeleiding van bepaalde activiteiten (zoals bv. de fluo-tocht waaraan
alle ouders zelf ook graag deelnemen). Oud-leerlingen of jongeren van de scouts?

2) Speelplaats
 Idee om autobanden te integreren in de speelplaats. Dit kan echter niet omwille van veiligheid. Verboden
door preventieadviseur.
 Slingertouwen tussen bomen kan ook niet omwille van veiligheid. De bomen op het domein zijn hiervoor niet
geschikt.
 Start van speeltuin kleuters: de offertes zijn opgevraagd. Daarna komt de werkgroep samen. Waarschijnlijk
gefaseerde uitwerking.
3) Herdenking van Ferre
 Dit wordt besproken op de volgende personeelsvergadering.
 In de toekomst misschien iets intiemer. Niet geforceerd klassikaal aanbrengen maar kinderen die behoefte
voelen om er bij stil te staan krijgen zeker de kans om er over te praten, naar de boom te wandelen.
 Boom terug versieren.
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Sinterklaas
Idee om Sinterklaasbudget te vergroten.
De snoepzakjes worden gesponsord door de gemeente.
Momenteel krijgen de leerkrachten 50 euro per klas. Bespreking op volgende leraarsvergadering. Volgende
vergadering verder bespreken.

5) Schoolrestaurant
 Warme oproep voor helpende handen tijdens schoolrestaurant! We verwachten veel volk.
Volgende vergadering: 7 november ‘18
3

