VERSLAG DINSDAG 29 SEPTEMBER 2020
AANWEZIG
Jos, Joost, Ben, Dimitri, Helwig, meester Dirk, juf Peggy, juf An, Mathias, Dirk, Michael, Stefanie

AGENDA
-

Afscheid (onder)voorzitter
Verkiezingen bestuur
Nieuw lid in de ouderraad
Financieel jaarverslag schooljaar 19-20
Dag van de leerkracht
Aanvraag subsidie
Wafelverkoop
Sinterklaas
Zakgelden
Sponsoring
Eetfestijn
Plantjesverkoop
Varia
Data volgende vergadering

AFSCHEID (ONDER)VOORZITTER
Joost was 10 jaar lid van de ouderraad waarvan 5 jaar als voorzitter.
Zelf blikt Joost terug en kan meegeven dat er hele mooie tijden beleefd zijn, jammer dat het laatste schooljaar
een niet gebruikelijk jaar was door COVID19.
Een woordje van Jos en hierna overhandigen van bedanking aan Joost en Helwig
De voltalige ouderraad, evenals het schoolbestuur en leerkrachten, willen Joost en Helwig nadrukkelijk danken
voor de jaren inzet en volharding. BEDANKT.

VERKIEZINGEN BESTUUR
-

Voorzitter : Dimitri
Ondervoorzitter : Michael
Secretaris : Mathias
Penningmeester: Jos

NIEUW LID IN DE OUDERRAAD
Welkom Stephanie !! Ouder van leerling in het eerste kleuterklasje.

FINANCIEEL JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 19-20
We overlopen samen het verslag dewelke Jos heeft opgemaakt. Vorig schooljaar minder uitgaven door de
afgelaste evenementen (busvervoer…).
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DAG VAN DE LEERKRACHT
De ouderraad wil de leerkrachten bedanken voor de manier waarop er tijdens de toch wel moeilijke corona
periode onderwijs werd gegeven. De dag van de leerkracht is een moment waarop de ouderraad deze dank
omzet in een ontbijt, met name op 6 oktober zullen de leerkracht in de ochtend koffiekoeken geleverd krijgen.

AANVRAAG SUBSIDIE
-

Joost stuurt de formaliteiten dewelke ingevuld moeten worden voor de subsiditeaanvraag door naar de
nieuwe voorzitter, deze zal de aanvraag invullen en opsturen.
De gemeente heeft een extra subsiditie in het leven geroepen voor verenigingen dewelke verlies hebben
geleden tijdens de corona periode. De ouderraad zal deze ook aanvragen door het geleden verlies inzake
het niet doorgaan van schoolfeest, ontbijtpakketten…

WAFELVERKOOP
De wafelverkoop dit jaar zal natuurlijk bekeken en uitgevoerd worden met alle coronamaatregelen in acht te
nemen.
De brief zal worden verstuurd rond 12 oktober, waarbij bestellingen dienen gebeurd te zijn voor 23 oktober en
de levering zal rond 20 november gebeuren.
Voor de aankoopprijs zijn de leveranciersprijzen hetzelfde gebleven.
Jos besteld de wafels bij 2 leveranciers en deze worden geleverd op school, waarbij de verdeling op school zelf
zal gebeuren door de zesdejaars.

SINTERKLAAS
Wanneer het in de school corona code geel is mag sinterklaas met zijn pieten op bezoek komen, tevens mag
animatie Tony Frats ook doorgaan. Tony Frats is al geboekt.
Jos zal voorverpakte chocolade bestellen, dit zijn pakjes van rond de 50 gram chocolade.
Bij code oranje/rood mag sinterklaas in Spanje blijven en kan animatie niet doorgaan.
We sturen een mooie brief naar Spanje om de sint lief te vragen aanwezig te zijn op school op vrijdag 4
december

ZAKGELDEN
Het nieuwe systeem van zakgelden dewelke vorig jaar in het leven is geroepen blijkt een positief effect te
hebben op de kas van de ouderaad. Het zakgeld dewelke vorig jaar niet is opgenomen door leerkrachten zal
worden besteed aan de verdere verfraaiing van de school.
Het systeem werkt als volgt, elke leerkracht krijg 6 € per leerling in zijn klas en dit per schooljaar. Dit zakgeld
mag worden besteed voor didactische uitgaven.
Buiten de verfraaiing van de speelplaats zal ook gekeken worden om 2 mobiele luidsprekers aan te schaffen, dit
voor buitenactiviteiten dewelke door corona gestimuleerd word.
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SPONSORING
Na te denken aan de manier van sponoring, zal het dit jaar op eenzelfde manier kunnen gebeuren of een ander
concept. Verder uit te diepen op de volgende vergadering.

EETFESTIJN
Het eetfestijn zal plaatshebben op 6 en 7 februari, dit is vastgelgd met de zaal “Ons Huis” en de traiteur.
Natuurlijk is het mogelijk dat er nog een wijziging gebeurd door corona, ook verder te bekijken tijdens de
volgende vergadering.
Momenteel de optie open laten om over te stappen naar een 100% afhaalservice, kwestie niet te moeten
spelen met reservaties, indeling zaal, vrijwilligers …

PLANTJESVERKOOP
Vorig jaar is jammer genoeg het ontbijtpakket niet kunnen doorgaan. Dit jaar is het opnieuw plantjesverkoop.
We zullen de brief eind april rondsturen voor de bestelling van de plantjes, dit zal nog bekeken worden naar
uitvoering. Eventueel elektronisch formulier via Gimme …
De plantjes zullen worden verdeeld rond 8 mei.

VARIA
-

-

Wild rijden op parking achter school is vaak gehoord, contact te nemen met gemeente/politiediensten
voor extra controle.
Wanneer zal de nieuwbouw starten? Antwoord: zo snel mogelijk, aannemers zijn aangesproken.
Juf Peggy:
o Kersttoneel 6de leerjaar en kleuters, aantal te groot voor koetshuis.
§ Voorstel enkel 6de leerjaar
o Huis van het kind komt in Roosdaal, een organisatie die kwetsbare kinderen ondersteunt.
o Speelplaats:
§ Leuke spelletjes op speelplaats
§ Kunstgras
§ Bank rond boom
o Volgend:
§ Buitenkeuken
§ Kleuters spelletjes voor motoriek
§ Boom met vogelnestjes
o Lezen bij leerlingen gaan achteruit, begrijpend en technisch lezen. Tendens.
§ Leesmotivatie en leesplezier bij leerlingen aan te wakkeren en te bevorderen.
§ Orde van de prins; projecten om de nederlands taal bij kinderen te bevorderen
§ Leeslab
§ Emma; wettelijke procedures na te kijken en zo ook ouderraden.
• Hugo Claeys
Dirk: Tekeningen en knutselen kinderen voor verkoop

DATA VOLGENDE VERGADERING

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 oktober
10 november
1 december
12 januari
2 februari
2 maart
Maandag 19 april
Dinsdag 11 mei
Dinsdag 8 juni
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