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Samen bouwen aan een goede leef- en leeromgeving voor de kinderen 

Meer weten – kijk naar onze Oudervereniging pagina op de website van BS De Wilg - https://www.bsdewilg.be/oudervereniging/ 

 

Verslag oudervereniging vergadering maandag 19/9/2022 
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Aanwezig  

Jurgen, Lisa, Liselotte, Katleen, Wendy, Bo en Els 
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Verslag 

Kennismakingsbabbel 

/ 

Verslag 13/6 

 Update rond fluovestjes – zoektocht nieuwe leverancier 
o Zeker logo De Wilg erop; logo van de Willow is optioneel 
o Proberen individuele naam erop geprint te krijgen; anders naam zelf al in etiket 

schrijven vooraleer fluohesjes te verdelen 
o Vorige bestelling 222 fluovestjes en aantal leerlingen van de school is intussen 

gestegen dus nu veronderstelling bestelling van 250 fluovestjes 
o Fluo actie start na de herfstvakantie 
o Actie Jurgen – informeren naar prijs & levertermijn bij leverancier 
o Actie Els – opmaak google form voor bestelling 
o Jurgen en Els nemen samen verder de fluovestjes actie op 

Nieuws van de school(-raad) 

 De schoolraad komt begin oktober bijeen 
o Leden schoolraad – zie schoolraad pagina https://www.bsdewilg.be/schoolraad/ 
o Op de agenda: 

 Verkiezingen raad van het gemeenschapsonderwijs (RvB) (Tony Verlinden 
uit Lint is één van de kandidaten) 

 Lestijdenpakket 
 Schoolwerkplan 
 ICT nieuw charter 
 … 

 School 
o Fingers crossed – momenteel voldoende leraren/leraressen 
o Dit schooljaar van 1,5 naar 2,5 pedagogische studiedagen – nood aan een digidag 

voor de leerkrachten – 3/10 – wij zijn organiserende school voor onze regio in de 
scholengroep  

Financieel verslag 

 Saldo zichtrekening – 9.468,86 euro 
 Saldo spaarrekening – 13.662,62 euro 
 Ubo register bij FOD financiën opnieuw bevestigd op 24/8 
 Komende periode statutenwijziging doorgeven – wissel secretaris van Bart en Elke naar Els 

Budgetplanning 2022-2023 

 Vanuit de school problemen om busvervoer te vinden – vacature voor halftijdse 
buschauffeur (bus is beschikbaar – we missen een chauffeur) 

 Fietsenstalling? 
o Katleen neemt deel aan werkgroep Financiën en infrastructuur in de scholengroep 

– daar is de visie om fietsen gewoon in openlucht te zetten 
o Het afdak aan de keuken wordt sowieso heringericht om voor leerkrachten al meer 

plaats te voorzien 
o Voor uitbreiding fietsenstalling is offerte gevraagd maar was veel te duur 

 Gemeente gaat doorsteek maken naar gemeentepark rechts naast de kleuterspeelplaats 
 Update vanuit speelplaatswerkgroep 

o Voorbije periode heeft lagere school de chillzone gekregen en de wilgenkatjes 
kregen een vergroting van de speelzone 

o Komende periode wordt een grotere zandbak voorzien bij de wilgenkatjes en komt 
er een nieuw speeltoestel in plaats van de piratenboot op de kleuterspeelplaats 

 Fluovestjes – bijdrage vanuit OV voorzien 
 Bijdrage vanuit OV voor wat over de maximumfactuur gaat 
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 Bijdrage vanuit OV voor musical L6 

Nabespreking voorbije activiteiten (camping Willowland za 25/6, 
klasmeter/peterreceptie ma 13/6 & OV café op infoavond ma 5/9) 

 Camping Willowland za 25/6 
o Nieuwe afspraak rond aanpak annulering voor alle OV activiteiten: in de toekomst 

gaan we 1 week op voorhand de knoop doorhakken of een activiteit al dan niet 
doorgaat – dit vanuit efficiëntieoogpunt.  

 Klasmeter/peterreceptie ma 13/6 
o Goed op het einde van het jaar 
o 13/6 volgend jaar 

 OV café op infoavond ma 5/9 
o Minder aanwezigen dan vorig jaar; redenen: weinig aanwezigen op 

kleuteroudercontact avond; bonnekes voor gratis drankje vergeten uitdelen. 
o Te onthouden voor volgend jaar:  

 Overdag aan de juffen/meesters al bonnekes geven voor gratis drankje 
voor ouders 

 Eerste drankje gratis uithangen 
 Bij droog weer de toog in het midden van kleuter en lagere school zetten 
 Zorgen dat er bij elke shift zeker iemand kan 

Coming soon (vr 21/10 Quiz, vr 25/11 Fluotocht) 

 Quiz 21/10 
o 1 betaling reeds ontvangen; een aantal ploegen in de maak (actie Wendy – meester 

Chris op de hoogte houden). Minimum 10 à 15 ploegen nodig om avond te laten 
doorgaan. 

o Deze activiteit brengt samen met de kidsfuif het meeste op. 
o Oproep lanceren via de klasmeters/-peters (actie Lisa) (en ook deze whatsapp 

groep updaten) 
o Actie Bo - google formulier helpende handen voor quiz maken 

 Fluotocht 
o Actie Bo - Sam (papa Briek) aanspreken of hij dit gaat trekken 
o Verkeersgroep Juf Sofie, juf Geert,  juf Inke, juf Liselotte, juf Lynn en juf Diete 

 Werkverdeling: catering door OV, tocht en opdrachtjes voor werkgroep 
 Actie Jurgen - losstaand vuurtje op gas nodig voor soep 
 Actie verkeerswerkgroep: uitnodiging opmaken en inschrijving en 

helpende handen als één google form opmaken (versturen na de 
herfstvakantie - laten toekomen bij secretariaat of één van de leerkrachten) 

 “Iedereen brengt eigen beker mee voor chocomelk” moet op uitnodiging 
staan 

Varia 

 Voorbereiding Willows club zaterdag 28 januari – thema Neon beach  
o Headsup van Dries - reservatie voor verlichting (spots, lichtstaven, …) reeds 

gemaakt -  
 Annelies en Dries en Liesbeth bereiden nog eens een infoavond rond mediawijsheid / 

digidinges voor – waarschijnlijk nog voor dit schooljaar 
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OV Kalender 2022-2023 

Activiteiten 

 Quiz: vrijdag 21 oktober 2022 
 Fluotocht: vrijdag 25 november 2022 
 Wafelverkoop: Start vrijdag 16 december 2022; afhalen vrijdag 20 januari 2023 
 Willowsclub: zaterdag 28 januari 2023 
 Kidsfuif: zaterdag 11 maart (avond van opendeurdag) 
 Ouder – kind voetbal: vrijdag 12 mei 2023 
 Camping Willowland: zaterdag 24 juni 2023 

 

OV Vergaderingen 

 Maandag 19 september 2022 
 Dinsdag 15 november 2022 
 Woensdag 18 januari 2023 
 Woensdag 22 maart 2023 
 Dinsdag 13 juni 2023 

 

OV Café 

 Maandag 5 september (samen met eerste oudercontact/infoavond) 
 Maandag 12 december (samen met infoavond overgang 3de kleuterklas – 1ste leerjaar) 
 Dinsdag 13 juni 2023 (samen met klasmeterreceptie) 


