Verslag vergadering 05-09-2017
Aanwezig: Marie-Anne, Penny, Annick, Ilse, Glenn, Philippe, Sofie, juf Vicky, juf
Karen, Christel, Mireille, Pieter, Jolanta, Cindy, Katleen, Viki
Verslaggever: Sofie
Taakverdeling oudervereniging
Nieuwe voorzitter van de oudervereniging: Philippe Rongé
Ondervoorzitter: Penny Lievens
Penningmeester: Pieter De Schutter
Verslaggever: Sofie Verelst
Verwelkoming van de nieuwe leden:
Mireille en Cindy: welkom in de oudervereniging!!
Info vanuit de school
Dikke dank je wel!
Dankjewel voor het digibord in 2LOB
We zijn nu volledig digitaal mede dankzij de oudervereniging
Bevolking klassen – regeling zorg
Er zijn een aantal grote klassen waaronder het derde leerjaar en het vijfde
leerjaar.
Aanstelling van een zorgleerkracht: meer info op de info-avond.
Jaarthema: ik wil je kunsten
Kinderen maken een kunstwerk. Je kan dan een brooddoos, kaartje, … bestellen
met het kunstwerk van je kind.
Refterregeling
Bij juf Marjana kan elke klas bij zijn figuurtje gaan staan. Dit om structuur te
krijgen tijdens de middagpauze. Juf Lotte doet een halfuur middagtoezicht mee
en zorg bij de kleuters.
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Drankbeleid: plat water, bruis water, melk en chocomelk. Vraag vanuit de
oudervereniging om na te denken over eventueel sojamelk als alternatief voor
kinderen met een koemelkalternatief.
Er zijn ook bedenkingen bij de chocomelk. Past dit wel in het gezonde
drankbeleid?
Evenwichtsparcours
Met behulp van Cera en de inkomsten van het winkelcentrum is het
evenwichtsparcours geplaatst.
Evenwichtsparcours is voor alle leerlingen, zowel lagere school als kleuters.
Inventaris
Zolder werd geïnventariseerd. Lijst met vermelding waar je alles kan vinden. In
de kelder of de muzezolfder. Zo kan je alles gemakkelijk vinden. Daar staan
dozen met vermelding van de inhoud. De spoelbak staat vooraan in de berging.
Varia
Evaluatie schoolfeest
Kleine flesjes: goed idee. Veel tijdwinst (minder afwas), minder stress aan de
toog en tussentoog. Drank moet zeker op tijd gekoeld worden. Drank was niet
altijd even fris.
Het was het beste schooljaar qua opbrengst!
Opmerking: kassa’s vroeger openen zodat de vroege vogels al drankkaarten
kunnen kopen.
Evaluatie jumping
De verdeling van het werkvolk kan beter, maar hierbij zijn we afhankelijk van de
organisatie van de jumping zelf. Wij moeten gewoon het gevraagde volk leveren.
Begroting 2016 – 2017
Zie overzicht van Pieter: ondanks het grote project (digibord) hebben wij een
mooie winst geboekt vorig schooljaar! Proficiat allemaal en bedankt voor het
geleverde werk!!
Dit jaar is er geen schoolproject voorzien. Er wordt nagedacht over:
- Aankoop ijskast: Viki zal eens rondkijken voor een ijskast
- Aankoop tafels: in Makro zou een actie zijn voor tafels. Philippe zal een mailtje
sturen.
- Trui met logo van de oudervereniging voor de activiteiten in de wintermaanden:
Philip zal een exemplaar van elke maat bestellen om te passen.
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Overzicht data activiteiten 2017 – 2018
- 12 september: infoavond KS en LS
- 14 en 15 oktober: mosselfeest
- 18 november: kienavond
- 19 en 20 november: grootouderfeest
- 22 december: kerstdrink
- Januari – februari: wafelverkoop: wordt nog verder bekeken.
- 11 maart: hobbynamiddag: kleuteractiviteit wordt voor gezocht door Sofie en Vicky.
Sofie heeft al 4 activiteiten gemaild om meer info te vragen.
- 21 april: old school party
- 2 juni: schoolfeest
- 22 juni: fit- en fundag
- 23 juni: afscheid oudervereniging (vrijhouden van de turnzaal)
- 29 juni: afscheid kleuterschool en lagere school
Info-avond kleuterschool en lagere school
Marie-Anne maakt een powerpoint en dat komt op de drive tegen vrijdag 8/9. Zo
kan deze door iedereen van de oudervereniging bekeken worden en gescreend op
eventuele schrijffouten. 
Marie-Anne en Penny lezen een stukje voor de lagere school
Philippe en Sofie lezen een stukje voor de kleuterschool
Google-drive
We organiseren de google-drive per activiteit en dan kan je per jaar selecteren.
Brief helpende handen
Philippe ontwierp een brief om extra helpende handen te vragen tijdens onze
activiteiten.
Mooi ontwerp!
Mosselfeesten
Vergadering op 18 september in ’t Veld. Penny gaat naar de vergadering.
Vraag wordt gesteld om op het mosselfeest van meester Chris te gaan eten met
een delegatie. Deze gaat door op 21 oktober.
Bakplaat
Kunnen we lenen. Aankoop van de bakplaat is dus niet nodig.
Flyeren voor mosselfeest en kienavond
Stratenverdeling wordt doorgegeven en op de Drive gezet door Philippe. De
flyers zelf worden meegegeven met de kinderen. Er zal op vermeld staan
wanneer er geflyerd moet worden. Vermoedelijk eind september.
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Kledij oudervereniging
Nieuwe T-shirten worden verder afgewerkt door Marie-Anne
Truien: zwarte trui met groene kap: kan dan vooraan bedrukt worden door
Marie-Anne
Koelwagen en stoelen uitlenen.
Als Zoersel stoelen uitleent, dan mogen wij de koelwagen lenen. Als ze geen
stoelen nodig hebben, is de koelwagen betalend.
Koelwagen kan via een andere weg goedkoper geleend worden.
Leren leren
Gaat niet meer terugkomen. Zit in het leerplan. Inschrijvingen waren geen
succes
Typles gaat wel door in onze school.
Data
-

volgende vergaderingen
3 oktober
7 november
12 december
16 januari
27 februari
27 maart
22 mei
19 juni

Zet deze alvast in je agenda!
We zien je graag terug op de volgende vergadering op 03-10-2017 om 20u!
Tot dan!
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