Verslag Oudervereniging
Datum: 27/04/2021
1. Vorig verslag:
Geen opmerkingen over het vorige verslag.
2.
-

Schoolraad:
samenkomst vorige en nieuwe schoolraad (kennis & overdracht)
Voorzitter: Annelies en ondervoorzitter: Dries
Kalender verlofdagen besproken → Akkoord voorstel leerkrachten
In de media was er sprake van een schoolstrijd. Met burgemeester besproken.
Digitaal inschrijven & digitale opendeurdag
Aantal inschrijvingen: veel nieuwe instappers, weinig zij-instromers
Coronamaatregelen:
o Aantal besmettingen valt mee.
Nieuwe website
Nieuwe vergadering: 8 juni

3. Nabespreking:
a. Quiz:
- Groot succes
- 2.250€ inkomsten → Winst= 707,48€
- Hele goede feedback ontvangen van veel ouders:
o Organisatie in orde
o Vragen en PowerPoint zat goed in elkaar
o Kinderen vonden het heel leuk
o Snackpakketten waren ook fijn
o Variatie aan vragen. Kinderen hebben zich goed georganiseerd.
- Kan dit ook naast de quiz voor volwassenen georganiseerd worden volgend jaar ? Eventueel afwisselend
organiseren ? de 2 doen gaat te veel werk zijn.
- Er is geen reclame naar externen gestuurd. Er is nog groeimarge
- Werkpunt: In een volgende vergadering nakijken hoe we dit organiseren.

-

4.
-

b. Wafelverkoop:
Winst: 4.155,00 € (1345 dozen verkocht)
Weinig marge genomen voor de vrije verkoop
Enorm succes, zeker dankzij corona
Coronaproef afhaalmoment. Moment te ruim. In het laatste uur komen er maar +/-5 mensen langs. Dat
is weinig. Eventueel later afhalen bij iemand thuis.
Facturen:
Stand zichtrekening: 10.249,13 €
Stand spaarrekening: 13.662,62 €
Noodfonds Corona: (extra kosten ivm corona): 703,02 € ontvangen
Chillzone:
o facturen betaald: 5.889,40 €

Coming soon:
-

-

Ouder-kind voetbal (7mei): Activiteit wordt afgelast, er kan geen alternatief worden geboden. Er wordt
tijdens de middag een klasbubbelvoetbaltornooi gedaan.
Schoolfeest: Vermoedelijk kan dit ook niet doorgaan. Er wordt nagedacht over een alternatief:
o Ofwel met de kinderen tijdens de schooluren
o Ofwel filmpje delen met iedereen
Camping:
o Bespreken van de laatste vergadering of dit evenement kan doorgaan.
o Eventueel in een gezinsbubbel.
o Ontbijt moet waarschijnlijk anders: bv: Ontbijtservice aan de tent
o Bo zal horen bij Lisa & Rein, Fien & Ben, … wie het wil organiseren.

Varia:
-

-

-

-

-

-

-

Jaarlijks UDO-register:
o statuten bezorgen aan Wendy i.f.v. aanpassing van de wetgeving.
o Register tegen witwasactiviteiten
o Iedereen waar er iets aan betaald wordt staat er geregistreerd.
Aanpassing wetgeving vzw:
o vsdc aansluiting
o Die maken de statuten in orde.
o Kostprijs: 100€
Algemene vergadering op 14/06 (ook vergadering OV)
Picknick-banken en beton:
o Normaal in het begin van de paasvakantie
o Oproep doen naar vrijwilligers om beton te gieten
o Eventueel hemelvaartweekend. Bo geeft aan Katleen de exacte datum & uur door.
o Woensdag 12/05 levering van beton in school.
o Katleen zet een oproep in de nieuwsbrief.
Oud-scouts / brandweer:
o Soepslag + stoofvlees + frietjes
o Acties verspreiden via de nieuwsbrief
o Eventueel logistiek helpen (frigo) → An zal dit melden aan de verantwoordelijke
Nieuwe typcursus:
o 6 kindjes stonden op de wachtlijst. Nog 2 vrije plaatsen
o 45€ zelf te betalen, 45€ wordt bijgelegd door de oudervereniging
Materiaal volgend schooljaar
o Nieuwe taalmethode + nieuwe schrijfmethode + methode wereldoriëntatie
o Prijsstijging
o Elk kindje een online licentie zodat alle kinderen kunnen oefenen –
o Kabas: 1 login voor wiskunde, taal, wereldoriëntatie, Frans …
o Prijs opvragen
o 1.000€ voor volgend schooljaar. Ziet de oudervereniging het zitten om te sponsoren?
o Vermoedelijk een jaarlijkse kostprijs
o Goede investering voor iedereen. Komt ten goede van alle kinderen.
Aankoop Mobiele box: (Chris)
o Bijvoorbeeld voor Dans
o Kostprijs: +/- 200€
o Compact en goed geluid en draadloze micro

Volgende vergadering: 14/06. Nog af te wachten maar hopelijk in school!

