Verslag Oudervereniging
Datum: 16/11/2021
Aanwezig: Bo, Hanne, Katleen, Bart, An, Sofie, Jurgen & Wendy
Voorstellingsrondje

1. Vorig verslag:
•

Overlopen van vorig verslag
o Opmerkingen-> zie varia
o Vette woorden in het verslag is vetcool

2. Schoolraad:
• Verkiezingen voor de raad van bestuur van Fluxus: dient live te gebeuren – effectief papieren telwerk
Uitslag eind november: dus communicatie hierover in december
• Schoolwerkplan: jaarlijkse update: aanpassingen werden overlopen
extra uren gekregen voor de kerntaak van de leerkracht
• Mensen aantrekken om leerkracht te worden, maar geen mensen om dit te verwezenlijken
• Begroting van de scholengroep overlopen
• Warme maaltijden evaluatie: moeilijk

Eten is kwalitatief beter en gezonder (meer groenten)

Duurder in aankoop voor het eten, maar prijs voor de ouders is ongewijzigd

Probleem is: op voorhand bestellen bij leverancier, maar ouders dienen niet op
voorhand te bestellen
September – verlies gemaakt voor het warm eten, maar verkoop broodjes heeft dit
gecompenseerd
Kinderen vragende partij voor croques – niet haalbaar voor Monique

Alternatief: 2 dagen broodjes en 2 dagen croques – croques variaties aanbieden
• Domiciliëring facturen: vertraging door opzetten van systeem bij bank en momenteel meer
onbetaalde facturen door onvoldoende saldo op rekening
• Stappenplan opgesteld bij inschrijving van kinderen met een beperking: adhv stappenplan
argumenteren waarom inschrijving al dan niet mogelijk is
• Fietsenstalling is veel te klein – uitbreiding is noodzakelijk = ongeveer 3 compartimenten
Plaatsing eventueel aan de kant van de Wilgenkatjes

3. Financieel:
Stand van de rekening:
• Zichtrekening: € 9.868,22
• Spaarrekening: € 13.662,62
•

•
•
•
•

Resultaat camping = verlies van 337,22 euro
o Don patat is een goed concept
o Prijs voor volgende camping aanpassen
Fluohesjes – volgend jaar opnieuw organiseren
Boekhouding voor 01/01/2015 versnipperen en containerpark
Payconiq – aanvraag indienen – geen abonnementskosten
Prijzen drank bij activiteiten opnieuw herbekijken -> Bo

•
•
•

Brouwer in Mortsel – info opvragen door Jurgen
Aangifte rechtspersonenbelasting ingediend – nieuwe vorm van budget
Bo zal statuten bezorgen aan Wendy

4. Terugblik


Camping:
kostprijs is hoger dan vraagprijs – opnieuw bekijken in mei 2022
Vrijdagavond is niet zo interessant – einde werkdag dus opstart later
Zaterdagavond en het einde van schooljaar heeft meer voorkeur
Geen afwas bij ontbijt door koffiekeuken en eigen drinkbeker = voordeel



Speelplaatswerkgroep
Wilgenkatjes voor dit schooljaar – groot tuinhuis, zandbak, speelplaats uitbreiden door
hek te verplaatsen en gras
Zandstrook = een avonturenparcours maken
Boom = verplanten als het lukt
Verf om iets te schilderen
Glijbaanheuvel veiliger maken door touw te plaatsen + rubberen mat om zachter te
landen
Wilgenconstructies laten maken
Piratenboot bij kleuters is aan vernieuwing toe
Offertes worden aangevraagd



Klasmeter/-peterreceptie uitgesteld door coronamaatregelen

5. Coming soon
 Fluotocht – coronaproof door geen catering te voorzien, maar wel een tocht zal worden
georganiseerd. Maar alles zal ook afhangen van het overlegcomité op woensdag,
17/11/2021.
Beslissing geen events -> dan zelfde principe als vorig jaar
Voorzien van traktatie voor kinderen op het einde van de tocht
 OV Café – info-avond voor ouders 3de kleuterschool naar L1 = niet voor 2021
 Wafelslag – paaseitjes worden vervangen door zeevruchten
helpende handen contacteren om eventueel de voorbereiding over te dragen
 Quiz – Bo zal Chris contacteren
Bo zal het logistieke gedeelte ter harte nemen
6. Varia
Vacature voor secretaris en penningmeester is gemaakt door Hanne. Welgemeende dank
aan Hanne
Bo zal het mailadres van OV terug activeren
7. Volgende vergadering:
- Volgende vergadering: 26/01/2022

