
    Algemene vergadering: 

Datum: 13/06/2022 

 

Financieel verslag: 

- Tubo register  

- Geen schriftelijk jaarverslag 

- Willowsclub gemaakte kosten & opbrengsten worden overgedragen 

- Chillzone voorschot opgenomen in 2022 

- Wafelslag (24€) in 2022 

- Verlies 2020 

- Balans 

Extra 2022: 

- Sponsorloop (nieuw) 

- Wafelslag 

- Camping 

- Coronaquiz 

- OV Café (Nieuw) 

- Schoolfotograaf 

Verlies: 2.383,22€ 

Takenverderling vanaf september 2022: 

- Voorzitter: Seb & Bo 

- Penningmeester: Wendy 

- Secretaris: Els 

Verslag Oudervereniging 

Opmerkingen vorig verslag: geen 

Financieel verslag: 

- Spaarrekening: 13.662,62€ 

- Zichtrekening: 13.518,75€ 

Nieuws van de schoolraad: 

- Begrotingswijziging 

- Nieuwe refterprijzen 

- Indexaanpassing verhoging van de maximumfactuur  

- ICT beleidsplan 



o Ouders van alle kinderen van de lagere school krijgen een korte uitleg van het 

charter  

o Voor chromebook & Ipads 

o Google account (toestemming vragen aan de ouders) 

▪ Wat mag wel en mag niet ?  

o Infoavond voor ouders rond thema internetbeveiliging 

- Domiciliëring betaling schoolfacturen: ongeveer 1/3 gebruikt dit 

o Probleem: Als er niet genoeg geld op de rekening staat, wordt er meestal een kost 

aangerekend door de eigen bank, niet door de school.  

o Betalen via Payconiq (QR code)? Komt misschien op de factuur.  

o Digitale facturen? Weinig animo om een extra platform erbij te nemen.  

o Heel weinig wanbetalingen 

 

- Lerarentekort: 

o Geen oplossing 

o Misschien extra uren, maar tot op heden geen idee 

o Wachten op de nieuwe regelgeving 

o Fulltime voor het hele schooljaar is waarschijnlijk geen probleem, maar kortere 

interim is moeilijk.  

o Zorgleerkrachten hebben bijna constant in de klassen gestaan. Niet houdbaar. 

o Leerkrachten hebben meer uren gewerkt om de ergste nood op te vangen.  

 

Kalender: 

- Vergaderingen: 

o Eerste vergadering: Maandag 19 september 2022 

o Tweede vergadering: Dinsdag 15 november 2022  

o Derde vergadering: Woensdag 18 januari 2023 

o Vierde vergadering: Woensdag 22 maart 2023 

o Vijfde vergadering: Dinsdag 13 juni 2023 (en klasmeterreceptie) 

- Activiteiten: 

o Quiz: 21 oktober 2022 

o Fluotocht: 25 november 2022 

o Willowsclub: 28 januari 2023 

o Wafelverkoop:   

▪ Start: Vrijdag 16 december 2022 

▪ Einde:  Vrijdag 20 januari 2023 

▪ Flyer op de wafeldoos 

o OV Café:  

▪ 5 september(samen met eerste oudercontact) 

▪ 12 december (infoavond 3e kleuterklas – 1e leerjaar) 

o Kidsfuif: 11 maart (opendeurdag)  

o Ouder – kind voetbal: 12 mei 2023 

o Camping: Zaterdag 24 juni 2023 

Evaluatie: 

- Ouder-kind voetbal: 

o Groot succes! 



o Winst: 546,43€ 

o Te weinig drank 

o Suggestie indien goed weer → IJsjes verkopen ?  

o Opwarming hotdogs 

▪ Bakken moeilijk owv zekering 

▪ Uitgave voor extra verlengkabels nodig 

o Grasveld: 

▪ Opnieuw heraanleggen ? veel putten 

o Andere kinderen laten helpen met de catering is moeilijk! 

▪ Enkel oud-leerlingen laten helpen → Badge geven 

 

- Kidsfuif: 

o Verzet naar andere datum 

o Grote opkomst 

o Er is veel buiten gezeten. 

o Het gaat over het dansen, buiten geen toezicht 

o Volgend jaar terug in maart → beter als het minder goed weer buiten is.  

o Organisatie kwam moeizaam op gang, maar volgend jaar verantwoordelijkheden al 

vroeg bepalen.  

o Gaan we de helpende handen gebruiken ?  

▪ Of via google forms? Wel meerdere activiteiten kunnen aanduiden.  

▪ Kort op voorhand opvragen 

▪ Rechtstreeks bij OV laten toekomen.  

o Wisselbekers 

▪ We blijven het gebruiken, maar de 1 euro wordt niet meer gevraagd.  

 

- Schoolfeest: 

o Verkoop spelletjeskaart: 

▪ 5 € en 10€ te veel 

o Mooie winst 

o Drank was op, veel jupiler en veel cola-zero gedronken.  

o Tombola: alles verkocht 

 

- Coming soon: 

o Camping: 

▪ Inschrijvingen volop lopende: al 41 personen ingeschreven.  

 

Varia: 

- Fluohesjes 

o Begin september brief meegeven.  

o Bo gaat op zoek naar leverancier van fluohesjes 

o Oproep in de nieuwsbrief 

 

 


