Vergadering 17-01-2019
Aanwezigen:
Nancy, Bart, Meester Kris, Tinne, Veronique, An, Tineke, Sandra, Maarten, Gosse, Kristel, Piet, Juf
Liesbeth C., Juf Ann

Verslag :
Bart Van de Vijver

1. Verwelkoming
Onze voorzitter Nancy heet iedereen welkom met nieuwjaarsgroeten.

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Goedgekeurd door iedereen. Geen bijzondere opmerkingen.

3. Mededelingen directie
Geen mededelingen

4. Evaluatie voorbije activiteiten
a. Sinterklaas-actie
Alles is goed verlopen. Er zijn achteraf ook geen klachten geweest. Er waren ongeveer 10 mensen
om mee te helpen.
Wat de allergieën betreft, wordt bevestigd dat de leerkrachten weten welke kinderen bepaalde
allergieën hebben.

b. Kerstfeest
Enkele leerlingen van het vijfde leerjaar stuurden een mailtje om hulp van de Ouderraad te vragen.
We moeten ervoor zorgen dat het antwoord van de Ouderwerking vooral ook bij de leerkrachten
terechtkomt omdat de leerlingen niet altijd de mails regelmatig nakijken.
Er waren 4 personen om te helpen.
Er waren dit jaar 24 flessen chocomelk te veel. Ze blijven ongeopend gelukkig lange tijd goed en
kunnen dus voor andere activiteiten op school verder gebruikt worden. De school bestelt de
chocomelk. Volgend jaar kan er eventueel minder besteld worden. Er moet opgemerkt worden dat
er dit jaar ook water werd uitgedeeld omdat sommige kinderen ernaar vroegen.
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Volgend jaar zal hetzelfde principe gehanteerd worden. Er moet alleen op gelet worden dat alle
klassen zeker minstens 1 maal chocomelk krijgen voor er een tweede keer rondgedeeld kan
worden.

c. Kerstrun
Er waren twee emmers pannenkoekbeslag over.
De schoolsportraad evalueert de Kerstrun. We kunnen eventueel Isabelle (vandaag afwezig)
vragen of ze een kort verslag kan geven.
Volgend jaar is het misschien wel aangewezen duidelijkere afspraken te maken welke hulp van de
Ouderwerking verwacht wordt.
Misschien kan er ook nagedacht worden om een kleine beloning te voorzien voor de kinderen die
meehelpen en mee rondgaan. Best apart zetten zodat ze het zeker krijgen.

5. Organisatie taken januari-maart 2019
a. Soepactie (23 & 24/01/2019)
De coördinatie van de soepactie ligt in handen van An Permentier.
De opstart werd gedaan voor de Kerstvakantie. Er werden twee systemen gebruikt voor de
betaling: cash en digitaal. Er moet nog 400 euro via het digitale systeem binnenkomen. Er is een
mail gestuurd naar wie nog niet betaald heeft. In totaal werden 794 soeppakketten besteld (tegen
ongeveer 1200 vorig jaar). Dit levert toch ongeveer 2900 euro winst op.
De besteltijd is dezelfde als vorig jaar. Maar misschien moeten we overwegen om na de
Kerstvakantie toch nog 2 weken te geven om te bestellen (nu was dat 1 week).
Er wordt een beloning voorzien voor de drie klassen (2C, 5B & 6C) die het meeste verkocht
hebben. Zij zullen op donderdag een soep krijgen. Piet zorgt daarvoor (dank je Piet!). Er ontstaat
een kleine discussie of we deze competitie moeten behouden of eerder afbouwen. Het eerste
leerjaar heeft gemiddeld het meeste verkocht maar toch niet gewonnen want geen klas stak er
echt bovenuit.
Er komt een mailing voor 23/01, de dag dat de soeppakketten worden samengesteld. Er wordt
gestart om 8.30u. Mogelijk zal het niet nodig zijn om tot ’s avonds voort te werken. Er wordt
backup voorzien van 4 of 5 leerkrachten mocht er extra hulp nodig zijn. Wie op woensdag zijn
pakketten al kan meenemen, kan dit doen.
Er worden 30 tafels voorzien om op te snijden in de gymzaal. Op de vloer wordt bescherming
aangebracht. De soepzakjes zijn reeds aangekomen. Er wordt enkel nog een oplossing gezocht
voor het drukken en snijden van de recepten. Veronique neemt dat op zich en mogelijk wordt een
copycenter ingeschakeld.

b. Opendeurdag Kleuterschool (23/02/2019)
Er wordt tussen 10u en 12u koffie, cake en koekjes voorzien. De bedoeling is om de Ouderwerking
te profileren in de Kleuterschool. Thee, koffie en water worden door de school voorzien. Bekertjes
zijn er nog voldoende. Cake en eventueel koekjes komen van de Ouderwerking. Er wordt een flyer
uitgedeeld over de Ouderwerking.

c. Paasactie (4/4/2019)
Op 4 april worden de zakjes met paaseitjes klaargemaakt. Voor de kleuters worden er ook zakjes
gemaakt. Voor het 1ste leerjaar moeten er geen zakjes gemaakt worden. Die zoeken de paaseitjes.
Er wordt gekeken om ecologisch verantwoorde zakjes te gebruiken.
Er is een lijst met kinderen met allergieën voorzien.
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d. Eerste vergadering Schoolfeest
Nancy was aanwezig op de eerste vergadering voor het nieuwe schoolfeest op 25 mei 2019.
Het thema wordt natuur. Voor elk leerjaar wordt iets voorzien.
Het Rode Kruis wordt vastgelegd door de school en betaald door de Ouderwerking.
Er zullen kindercocktails aangeboden worden. Vraag is of we de kinderen zelf hun cocktail laten
maken. Het had veel succes dus is het wel te overwegen.
De Frituurwagen wordt vastgelegd. Hij moet wel door de poort geraken.
Er moet zeker gezorgd worden voor een nieuwe diepvries na het ijs-debacle van vorig jaar.
Meester Kris kijkt na of we er één ergens kunnen stockeren. Mogelijk kan hij samen met de
schoolsportraad aangekocht worden.

6. Varia
Er zullen nieuwe fluohesjes voor de boekentassen besteld worden. Kostprijs 2 euro. Vanaf het
nieuwe schooljaar zullen ze weer aangeboden worden. Veronique kijkt de prijs na waar ze kunnen
besteld worden.
Er wordt een opmerking gemaakt over de vuilniswagens die regelmatig op woensdag net als de
school uit is, in de schoolomgeving rondrijden. Meester Kris stuurt een mail naar de bevoegde
mensen in de gemeente om dit aan te kaarten.
De (inhoud van de) kast van de Ouderwerking moet verplaatst worden. Eventueel kan dit na de
Soepactie als er nog tijd over is.

De vergadering wordt afgesloten met een nieuwjaarsreceptie die voorbereid werd door Piet Degroote. Het
was een bijzonder rijkelijke en verzorgde receptie waar iedereen van genoten heeft. Bedankt Piet voor de
fantastische receptie!
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