Vergadering 9-11-2017
Aanwezigen:
Nancy, Sieghart, An, Tinne K., Noëmie, Mevr. Lembregts, meester Jan, juf Inge, Ingrid, Diana.

Verontschuldigd:
Vero, meester Kris, Claire, Liesbeth, Kristel, Maaike.

Verslag
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag goedgekeurd.

2. Mededelingen directie
Geen speciale mededelingen.

3. Afhandeling HR + verzekering
Aanwezige leden hebben de nodige documenten (HR en verzekeringsdocument) ondertekend.

4. Financiële stand van zaken
a. toelichting huidige financiële toestand :
Veronique heeft een update geven mbt de huidige financiële stand van zaken.
Momenteel enkel uitgaven voor ….

b. Busfactuur uitstap 1e leerjaar :
Om de begroting van de school dit jaar sluitend te kunnen maken zal de ouderwerking de
busfactuur voor de uitstap van het 1e leerjaar naar het GROM betalen.

5. Evaluatie activiteiten sinds vorige vergadering
a. Dag van de leerkracht
De leerkrachten waren zeer tevreden over de receptie! Er was voldoende voor iedereen.
Tine zal nog een draaiboek opmaken van de activiteit.
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6. Organisatie taken november, december & januari
a. Stand van zaken
 Goed doel : Hand in hand tegen kinderreuma
We proberen een actie op poten te zetten in combinatie met de strapdag (22 mei 2018).
Coördinatie: Nancy
Verdere informatie volgt.

 Scoolbox
De school heeft bericht gekregen dat Cade in aanmerking komt.
Dit betekent dat alle 6e-jaars dus de gratis geschenkdoos (Scoolbox) krijgen. Deze zal
bedeeld worden op de receptie op 28/6/2018.

 Soepactie  Uitgesteld tot januari, aankondiging reeds december
Diana had al wat voorbereidend werk verricht en had ook een lekker proevertje bij.
De opstartactie vindt plaats op het oudercontact van 30/11/2017. Er zal soep
aangeboden worden aan de aanwezige ouders.
Data:
a)
b)
c)
d)
e)

18/12/2017 : brief + invulstrookjes worden meegegeven met de leerlingen
15/01/2018 : deadline indienen bestellingen leerlingen
19/01/2018 : bestelling plaatsen bij leverancier
24/01/2018 : samenstellen soeppakketten
25/01/2018 : afhalen soeppakketten op school

communicatie :
An zal een affiche + flyer opmaken voor de soepbedeling op 30/11/2017
Er zal ook een doosje voorzien worden voor een vrije bijdrage
In de maandberichten van december zal de soepactie ook officieel bekendgemaakt
worden .

 Jaarboek : stand van zaken/ideeën
a) Ontwerp kaft  Wedstrijd onder de leerlingen organiseren.
b) Een beginpagina met een woordje voor de burgemeester, directie,
leerkrachten, ouderwerking, sportraad…
c) Enkele pagina’s met foto’s van de leerkrachten, ondersteunend personeel,
directie, vrijwilligers, ouderwerking, sportraad…
d) Afhankelijk van sponsors een boek van 70-80 pagina’s.
De directie is niet laaiend enthousiast, maar als je uit de kosten kan geraken met
sponsoring is dit zeker de moeite waard om te bekijken.
De vraag wordt gesteld of de school een vorm van betalingsbewijs voor de sponsors
kan voorzien ? Mevr. Lembregts vraagt dit na.
Belangrijk : het jaarboek zal enkel opgestart worden indien er voldoende sponsorgeld
is om uit de kosten te komen.
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b. Sinterklaas
Bestelling hiervoor is gebeurd. De verdeling van de klassen en de aantallen zijn door de
directie reeds bezorgd aan Veronique..
 Helpende handen :
 Diana, Sieghart, Liesbeth, Ingrid, Noëmie, Kristel (vanaf 20u), Catherine.
Samenkomst: della Faillelaan 36 om 20u.
 er zal nog een oproep gedaan worden voor extra helpende handen

c. Kerstbomen
Diana bestelt de kerstbomen en versiert (11/12/2017) deze.
 Helpende handen : Diana, An, Sieghart

d. Kerstrun (vrij 15/12/2017)
is een organisatie van de sportraad.
 Helpende handen: Liesbeth, Nancy, Kristel (nadat de kleuters gelopen
hebben).

e. Kerstfeest (22/12/2017)
De school heeft geen extra ondersteuning nodig dit jaar aangezien de chocomelk koud
geserveerd zal worden.

f. Nieuwjaarsreceptie (samen met de vergadering van 09/01/2018)
We houden het sober, opdat er niemand tijdens de vergadering moet werken. Gemakkelijke
hapjes waar de gezelligheid primeert.

7. Opstart organisatie schoolfeest (08/12/2017)
Werkgroepen:





Catering
Sponsoring (eventueel samen met de sponsoring van het jaarboek)
Animatie
Logistiek

Nancy brengt van de vergadering met de leerkrachten op 15/12/2017 verslag uit op de volgende
vergadering.

8. Quiz
De quiz zal dit jaar georganiseerd worden door de schoolsportraad.
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9. Andere punten uit vorige vergadering
a. Werving bij ouders van het 1ste leerjaar
Dit was, voor dit jaar, organisatorisch te kortdag.
Het idee wordt wel meegenomen naar volgend schooljaar. Volgend jaar ook actiever werven
bij de kleuterschool.

b. Facebook account
De vraag wordt gesteld of deze facebookpagina nog moet blijven bestaan (momenteel teveel
werk voor het nodige resultaat)
Omwille van de geringe aanwezigheden van de leden wordt dit onderwerp verplaatst naar
volgende vergadering.

10.

Varia
Mailadressen extra leden die wensen toe te treden: Anke C. en Sophie E.
Sieghart zorgt ervoor dat deze emailadressen worden opgenomen in de mailinglijst.

a. Gastspreker over slaapproblemen bij kinderen
Er wordt overwogen om een infoavond over slaapproblemen bij kinderen te geven. Noëmie
kent iemand uit Aartselaar die eventueel een lezing hierover kan houden. Ze bezorgt de
gegevens aan het bestuur. Verdere informatie volgt.

b. Speelpleintje kleuterschool
De speeltuigen staan op de verkeerde plaats (te dicht bij te hoge bomen met veel verlies van
vuiligheid) en er zouden nog veiligheidsmatten moeten komen.
De directie bevestigt dat de bomen die in de weg staan worden weggehaald opdat de
veiligheid verzekerd zal zijn. Tegen januari zouden de speeltuigen in gebruik worden
genomen.

c. Gezelligheid ten troeve
Mevr. Lembregts vond het een heel aangename vergadering, waar iedereen op een
constructieve manier van gedachten kon wisselen.

11.

Volgende vergadering
Dinsdag 9 januari 2018 om 20:00 in de refter van de grote Cade.
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