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1. Vorig verslag:
-

Geen opmerkingen
Activiteiten aangeven bij de gemeente: enkel als dit overlast kan veroorzaken. (vb. fluotocht,
schoolfeest, veldloop). Voor de quiz was dit niet nodig.

2. Schoolraad:
-

Schoolraad wil leerkrachtenteam ondersteunen
Veilig internet – cursussen
Enquête van de ouders (slechts 36 respondenten) – idee om op een oudercontact nieuwe
enquête te doen om meer feedback te verkrijgen.
Mooi boekje voor zindelijkheidscharter gemaakt voor de instappertjes
Nieuwe algemeen directeur voor de scholengroep gekozen. Duidelijke nieuwe visie.

3. Financieel:
-

ZR 10 408,31 €
Spaarrekening 13 662,62 €
Nabije toekomst (dit schooljaar): chillzone in uitrol + kleuterspeelplaats (berg met trapje –
boomstammetjes - en glijbaan).

4. Nabespreking:
-

Klasmeterreceptie: In een klaslokaal? Gewoon op dezelfde plaats als waar de vergadering
gebeurt.
Fluohesjes zijn uitgedeeld. Actie is hetzelfde verlopen dan vorige keer. OV moest iets meer
bijleggen. Binnen 2 jaar verdeling kosten opnieuw bekijken. (Afhankelijk van het aantal
bestelde vestjes hoeveel de prijs/hesje is).

5. Coming soon:
a) Quiz
-

OV regelt de catering. Leerkrachten regelen kassa en papiertjes ophalen.
Nummering van de tafels: logische opbouw + schema ter beschikking om bediening
gemakkelijker te maken.
Vraag om 3 prijzen te voorzien ipv 1 hoofdprijs + bierprijs. Deze worden aangeschaft door de
OV. Bo regelt dit.
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-

25-27 ploegen ingeschreven.
Tafelnummers op hoogte – Seb regelt dit.
Volgend jaar: datum van de quiz een week verschuiven om overlap met andere scholen te
vermijden. Rekening mee houden bij het opmaken van de planning.
b) Fluotocht

-

Tent voorzien via Seb
Juf Sofie overlegt met Sam
Brief i.v.m. fluotocht (inschrijvingen) wordt vrijdag meegegeven.
Evelyne regelt direct de aanvraag bij de politie.
c) Kidsfuif
We zoeken iemand om de organisatie op zich te nemen. Oproep via Katleen voor nieuwe
organisator. Ziet iemand van de groep van vorig schooljaar dit zitten? (Gaia, Birgit, Bea, Fien,
Elke, Iris). Verder opvolgen!!!
d) Willowsclub

-

An P. en Lissa zoeken nog mensen die mee in het team willen komen.
Concept van fuif behouden? Thema zal bepalend zijn!
e) Wafelverkoop
Oproep of iemand de wafelverkoop wil overnemen. Enthousiaste reactie van Wendy. Bo
brieft Wendy.

6. Varia:
a) Speelplaats
-

Touwenparcours afgekeurd door preventieadviseur; komt op andere plaats.
Als de lopende zaken voor opwaardering van de speelplaats vorderen, opnieuw
schildersessies organiseren.
b) Brouwer

-

Nieuwe samenwerking prik en tik in Duffel (voor drank die moet geleverd worden). De
meeste brouwers leveren niet meer.
Voor sommige activiteiten is er zoveel drank nodig, dat leveren noodzakelijk is. Indien de
drank zelf wordt afgehaald, nog steeds bij prik en tik in Lint. Navragen bij Sean. (nog
onderhandelen over prijs of samenwerkingsvoorwaarden).
c) Klasmetercharter

-

Voor de verjaardag van de juf/meester of dag van de leerkracht: hoeven geen dure cadeaus
te zijn. Kan ook gratis, gewoon een geste voor de leerkrachten zijn.
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-

Zorgen voor een goede band met de ouders.
Voor de juf, maar zeker ook voor de kinderen.
Om de ouders elkaar te laten leren kennen.
Iedere klasmeter mag dit invullen zoals hij/zij zelf wil. Geen te hoge druk creëren van wat
wel/niet moet gebeuren.
Charter is ook een leidraad
Eventuele kosten kunnen aangerekend worden via Wilgenblad. Zo kan dit meetellen voor de
maximumfactuur
Overleggen met de juf/meester (zowel kosten als activiteiten)
Klasmeters zijn ook de link met de OV. Klasmeters zijn ambassadeurs en brengen wat leeft in
de klas tot bij de OV. We willen op die manier de ouders en kinderen ondersteunen vanuit
de OV.

d) Nieuw idee voor volgend schooljaar
-

-

Juf Annick (musiceert) en Meester Chris (vertelt) stellen voor om de Plaza in Duffel te huren
voor Sinterklaas-show. VM activiteit kleuters/NM voor lagere schoolkinderen/Avond voor de
ouders. Opbrengst kan dan naar Warmste Week.
Vraag of de OV dit mee wil trekken als nieuwe, extra activiteit op de kalender?
Bedenking: eerste weekend december zit dikwijls al volgeboekt met Sinterklaasactiviteiten.

e) Schoolrestaurant
Hulp van de ouders wordt gewaardeerd.

f)

Idee kerstmarkt (idee Evelyne).

Dit is al eerder aangehaald maar werd nooit opgepikt. Er komt dit jaar een eerste initiatief
ten voordele van de warmste week (kraampjes, soep, zang?)

Volgende vergadering: dinsdag 4 februari 2020
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