Verslag OV 22/3/22
Aanwezig: An P., Katleen, Bo, Wendy, Elke
1. Verslag vorige vergadering
-

Wafelverkoop aanpassing gebeurd:
• Enkele bestellingen kwamen niet toe door afwezigheid juf. In orde gekomen met een
nabestelling. Deze moeten wel zelf afgehaald worden.
• Verkoop was in dezelfde lijn met 2 jaar geleden.
• Zeevruchtjes was ook een succes.

2. Schoolraad
-

Begroting
Refterbalans (was vorig jaar een verlies – owv corona => compenseren met restjesweken).
Wordt voor volgend schooljaar opnieuw geëvalueerd. Mag niet verlieslatend blijven.
Teldag 1 februari: 12 leerlingen gestegen. Er zijn geen klassen in overtal.
Maximumcapaciteit: niks gewijzigd (24 per klas)
Extra omkadering: lestijden, kinderzorg (blijft), digisprong, zorg, secretariaatsmedewerker
(blijft). Al deze uren zijn ingevuld geraakt.
Deelname aan de GWP (bokrijkklassen, avonturenklassen, boerderijklassen). Tendens dat er
minder kinderen meegaan. Opvolgen in de komende jaren! Eventueel infoavond organiseren
om ouders te informeren/overtuigen.

Financieel verslag
-

ZR: 15927,74
SR: 13662,62
Hervorming van subsidie (juf Geert volgt op)
Payconiq aangevraagd
Muntstukken van 1 € nodig voor de wisselbekers van de kidsfuif

3. Nabespreking ontbijtpakkettenverkoop
-

Nettoresultaat: 4425,67 €
Minder arbeidsintensief en meer opbrengst
Eerste plan was 1 keer om de 2 jaar, maar wellicht elk schooljaar. Eventueel het sociale
aspect compenseren door een tearoom te organiseren (wat wel minder zou opbrengen)

4. Moestuin
Opnieuw leven inblazen. 2 papa’s vervoegen het team. Ze willen ook bessenstruiken planten.
Moet nu nog verder concreet uitgewerkt worden. (Wat? Waar inplanting? Kostprijs?).
Communiceren met Liesbeth.
Er wordt geïnformeerd naar prijzen en extra info (bv. over plukvruchten). OV wordt verder
op de hoogte gehouden.
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5. Coming soon
1) Voetbal (6 mei)
Meester Kristof en meester Glenn
Drinken + hotdogs
Voorstel: terras/café ipv willowsclub. Lijkt toch moeilijk te combineren met het gegeven van
de voetbal. Mensen drinken aan de zijlijn van het veld om de matchkes te kunnen zien.

2) Quiz (13 mei) – Later werd beslist dat dit niet doorgaat.
-

Yelena komt poetsen
Meester Chris organiseert dit
Helpende handen opnieuw oproepen (voor alle komende activiteiten) – via google formulier

3) Kidsfuif (14 mei)
-

Yelena komt poetsen
Zelfde thema als het schoolfeest (reis door de tijd) de week erna
Bea wil affiches maken
Voorbereiding deels recupereren van vorige jaren
Muntstukken van 1 € nodig voor de wisselbekers van de kidsfuif/Payconiq
Eventueel andere bekers i.p.v. wisselbekers zodat er geen waarborg moet gevraagd worden.
An P. informeert via organisatie suikerenloop die veel bekers hebben of we deze kunnen
gebruiken.

4) Schoolfeest
-

Helpende handen altijd welkom
Tombola. Oproep voor prijzen.

5) Algemene vergadering (13 juni)
-

Volgende vergadering is algemene vergadering
Klasmeterreceptie (19u AV, 19u15 gewone vergadering en aansluitend om 20u30 receptie)
Schoolkalender voor volgend schooljaar vooraf als ontwerp al doorsturen zodat dit snel kan
afgeklopt worden.
Klasmeterreceptie: Tapas + sangria (Bo zoekt contact op voor catering)
Klasm/peters schrijven in.
Bloemetjes of andere bedanking?

6) Willow’s club (18 juni) – Later werd beslist dat dit niet doorgaat.
-

Voorverkoop en kosten poetsen van 3 jaar geleden overgedragen.
Volgende week vergadering. Concept wordt dan besproken: fuif of café?

7) Willow land (25 juni)
6. Varia
-

Fietspad/voetpad wordt door ouders niet consequent gebruikt + fout parkeren =>
sensibiliseren!
Speelplaatsproject is nog niet volledig afgerond en betaald. Hoe gaan we dit verdelen qua
budget? Deels van de OV, deels van het schoolbudget.
Fietsenstalling bijzetten is dure aankoop.
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