Verslag vergadering oudervereniging
Datum: 03/02/2021
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Schoolraad:
Begroting in evenwicht
Extra middelen in begroting omwille van coronamaatregelen
Begrotingsherziening juni
Refterbalans:
o Resultaat positief (kleine winst) → niet de bedoeling winst te maken
Lange termijn plan infrastructuur:
o Doorstroming groot aantal kleuters naar lagere school → daar extra klassen nodig
o Ombouwen werkhuis Erna naar een klaslokaal (renovatie) → dit wordt de taalbadklas
o Lokalen nabewaking omvormen tot nieuw klaslokaal in de toekomst wanneer lokaal nodig is
o (indien nodig – lange termijn) keuken verbouwen → kleine keuken + klaslokaal
Inschrijvingen:
o Maximumcapaciteit 2021-2022 werd bepaald
o Inschrijvingen starten op 6 maart
Visie op samenleven:
o Deze wordt gebruikt in PR
o Inhoud werd al geïmplementeerd
Communicatiecharter:
o Afspraken + regels binnen team (interne communicatie)
o Communicatie met ouders
▪ Wat kunnen de ouders verwachten ?
▪ Wat verwacht de school van de ouders ?
▪ Bv: whatsapp wordt niet gebruikt, nieuwsbrief is het officiële kanaal.
o Elke leerkracht krijgt een e-mailadres van de school
▪ Uniformiteit in het e-mailadres, bv. jufvoornaam@bsdewilg.be
o Kandidaat schoolraad:
▪ 6 rechtstreeks verkozenen
▪ 2 gecoöpteerden
Opendeurdag:
o Rondleiding op afspraak
▪ 1 circuit rondleiding
▪ 1 circuit voor inschrijving
➔ Dit mag niet
o Digitaal rondleiden en inschrijven behalve voor ouders van anderstaligen en ouders die
beschikken over beperkte digitale middelen.
Werkgroep PR
o Nieuwe website:
▪ Meer visueel en dynamischer. Klaar tegen eind juni.
o Flyer/brochure maken → verdelen in Lint/Kontich kazerne
Overdracht oude schoolraad naar nieuwe schoolraad zal nog gebeuren
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-

Financieel
Zichtrekening: 8.874,02
Spaarrekening: 13.662,62€
Speelplaatsverf moet nog verrekend worden.
Cultuurraad: subsidie van gemeente +/- 300 €

3. Coming soon:
a. Quiz:
▪
▪
▪
▪

57 inschrijvingen: 62 volwassenpakketten, 77 kinderpakketten.
Bijna iedereen heeft een kindpakket en een volwassen pakket
Afhalen bij de keuken coronaproof
Quizuitwerking :
• Quiz staat op een USB-stick omdat YouTube het niet toestond.
▪ Online inschrijvingsformulier: beperkt gebruik, maar wordt gestimuleerd in de toekomst.
(eventueel geen papieren versie meer aanbieden)
b. Wafelverkoop:
▪ Inschrijvingen lopen goed.
c. Willowsclub:
▪ Wordt uitgesteld tot volgend jaar
d. Kidsfuif:
▪ Wordt uitgesteld tot volgend jaar
▪ Idee: optreden doorsturen en monteren tot 1 film. Online zetten als digitaal alternatief.
Katleen bekijkt of hier draagvlak voor is.
4. Varia:
- Aanpassing statuten: Volgende vergadering
- Speelplaats: verf aangekocht maar wachten op versoepelingen om te schilderen

