Verslag Oudervereniging
Datum: 21/09/2020
1. Korte kennismakingsronde
Bo – Elke – Bart Olieslagers – juf Sandra – Wendy – Lissa – An Primusz – Juf Sofie – Katleen – Jurgen
Bart is voorzitter van het LOK en stelt dit kort even voor.
2. Nabespreking:
-

Terugblik op wafelverkoop:
o Was alweer een succes!
o Verkoop vergelijkbaar met het jaar ervoor.
o Wendy zal de organisatie van het nieuwe jaar opnieuw op zich nemen. Ze doet dit al samen met
een nieuwe kandidaat zodat dit later eventueel kan doorgegeven worden.

-

Kidsfuif:
o Wisselbeker loopt niet goed met 1 euro te betalen. Gewoon de bekers gebruiken zonder geld.
Elke beker die niet wordt ingeleverd kost ons 1 euro. Waarborg niet nodig.
o Niet buiten drinken.
o Organisatie: nogmaals een oproep voor helpende handen! (Bea, Iris, Bo)

-

Willowsclub:
o Voorbereiding voor komend jaar ligt klaar.
o Kan dit gewoon doorgaan? Nu nog vroeg om al een zicht op te hebben.

3. Helpende handen lopend schooljaar:
-

Kriebelmama’s:
Vorig jaar hadden we er tekort. Nu zijn er bij de start 6 mama’s die zich hebben aangemeld. Eerste keer
op 30 september.

-

Moestuin: is nu niks meer mee gebeurd. Enkel Kelly heeft zich opgegeven. Opnieuw warme oproep wie
dit mee terug wil opstarten.

4. Speelplaats:
-

Klusjesdag – speelplaats schilderen: Zoektocht naar goede verf. Dit lijkt nooit duurzaam. Is duur maar
moet toch elk jaar opnieuw gedaan worden. Brandtechniek duurzamer? Katleen bezorgt info van een
aannemer die dit doet zodat we hier contact mee kunnen opnemen. Geeft geen garanties naar
duurzaamheid en wellicht ook wel duur. Toch prioriteit om hiermee verder te gaan.

-

Aanleg:
o

chillzone – werkgroep moet terug bijeenkomen. Probleem: vandalisme. Is het zinvol om hier toch
in te investeren?

o

Glijbaan op kleuterspeelplaats is nog niet in orde. Dit moet opnieuw aangepakt worden
(landingszone is nu te gevaarlijk, glijbaan nogal stijl)

- Plagen: Konijnenplaag en processierupsen: momenteel geen probleem.
 De OV geeft er dit schooljaar prioriteit aan om mee te investeren in de aanleg van de speelplaats!
5. Nieuwe wetgeving vzw’s:
-

We moeten onze statuten toetsen aan de nieuwe wetgeving.
Er kan eventueel ondersteuning gevraagd worden aan de koepelorganisatie van de OV’s van het GO? (GOOuders.be). Eventueel intekenen op nieuwsbrief.
We besteden dit uit aan een bureau. Wendy neemt de communicatie met dit bureau op zich. Gegevens
hiervan zijn terug te vinden in het archief van de OV. We volgen dit verder op tijdens de volgende
vergadering.

6. Schoolraad: (juni)
-

Evaluatie coronamaatregelen vorig schooljaar
Agenda nieuw schooljaar besproken
Enquête bij de ouders: zeer lage respons. De resultaten werden daarom in twijfel getrokken en zijn niet
bruikbaar.
Lestijdenpakket
Schoolreglement
Verhuur van de zaal (30% van de inkomsten gaan nu verplicht naar de scholengemeenschap). De prijs is
daarom omhoog gegaan.
Begroting
Loonkosten voor het poetspersoneel wordt nu voor het eerst volledig betaald en komt niet meer deels op
de schouders van de school
Op 1 april start een nieuwe schoolraad (verkiezingen)

7. Financieel:
-

Zichtrekening: 11.162.64
Spaarrekening: 13.662.62
Budgetplanning 2020 – 2021
a. Sparen veel, maar geven niet zoveel uit.
b. We zetten het in blokken: cultuur, materiaal …
c. Fluohesjes
d. Typlessen
e. Voorstel om mee te investeren in de chillzone
f. Musical
a. Maximumfactuur
Speelplaats: werkgroep = opnieuw oproep lanceren! Dit als project voor de budgetplanning van dit
schooljaar prioriteit geven!
Doel: effectief realiseren van speelplaatsproject!

8. Coming soon:
- Fluotocht: Moeilijk te realiseren op 1 avond voor zoveel bubbels, met voldoende tussenpauzes. We
moeten nog bekijken of dit haalbaar zal zijn. Wordt tijdens de volgende vergadering opnieuw besproken.
- Schoolrestaurant:
o Take away and delivery – ontbijtservice
- Quiz dit jaar verplaatst naar 15 januari
 Bo geeft alle voorziene activiteiten voor dit schooljaar alvast door via de website van de gemeente.
9. Varia:
-

-

-

Klasmetercharter opnieuw doorsturen. Katleen ervaart veel problemen hiermee. Discussies, bemiddeling,
voor elke klas 2 meters vinden (soms te veel)…
Initiatief om koffie/koekje aan te bieden tijdens verkeersweek aan de fietsende ouders werd als heel fijn
ervaren. Kunnen we als OV meer op zo’n manier naar buiten treden om meer te verbinden en voor
connectie te zorgen? Nu niet haalbaar door Corona, maar zeker een tof idee voor later!
Standjes tijdens het oudercontact vanuit de OV om mensen te verbinden. Kleine activiteiten van fysieke
aanwezigheid tussen de ouders.
Drukte aan de schoolpoort/gebruik kiss en ride niet ok/te weinig veilige wachtplaatsen en onvoldoende
ruimte op het fietspad. Wachtzone met nadarhekken op 2 parkeerplaatsen is aangevraagd bij de
gemeente.
Verkeerssituatie zal veranderen door knip/rondpuntje ter hoogte van de kleuterblok. De straat van de
school zal dan enkelrichting worden richting Kardinaal Cardijnlaan.

