
2020-06-23 - speciale vergadering

Aanwezig:
Frederik, Pieter, Roel, Peter S, Hans, Lot, juf Carine, Jo, Sofie T

Geëxcuseerd:
Liesbeth B, Lianne

Agenda

Welkom + microfoon testen

Wijziging dagelijks bestuur

Update over afgelopen maanden

Planning volgend schooljaar

Woordje van de directeur

Alle scholen en ouderraden krijgen een extra financiële bijdrage van de gemeente.

We danken de ouders om de gevraagde maatregelen zo goed als mogelijk op te volgen. Dat
heeft bijgedragen tot de relatief vlotte werking van de school.

Planning van komend schooljaar is nog erg onzeker. We hopen natuurlijk dat alles terug richting
normaal wordt. We hopen ook dat de planning tijdig wordt gecommuniceerd vanuit de regering,
en niet eind augustus.

Wijziging dagelijks bestuur

Sigrid legt haar ambt neer bij het dagelijks bestuur. Ze blijft nog tot nader order actief in de
werkgroepen.

Update afgelopen maanden

De inkomsten van activiteiten van de laatste maanden (en in het bijzonder RW) vielen weg, een
aantal uitgaven waren al gemaakt. We blijven vooralsnog financieel gezond, mits we geen grote
uitgaven plannen. De injectie vanuit de gemeente is sowieso welkom.

Budgettair zullen we dus wel wat impact ondervinden, maar dit is niet onoverkomelijk.
Trooper kan dat enigszins aanvullen.

Restaurantdag aflasten bleek een goeie zaak te zijn (ethisch).



Planning volgend schooljaar

Eerste vergadering: 15 september 2020
Restaurantdag 2021: optie op 14 maart (nog niet bevestigd)
In principe vallen komend schooljaar de meerdaagse uitstappen. Dit hangt nog allemaal af van
de omstandigheden.
Momenteel zijn "externen" nog niet welkom op school (bv toneel), tenzij noodzakelijk voor de
lessen (bv. clb) of anders-technisch (bv. reparatie defecten).

Werkgroepen

Restaurantdag

Alternatieve optie: take-away!

Taartenslag

Op tijd inplannen, zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen.

op een vrijdag organiseren, en meegeven met de kinderen

buiten verdelen (met tenten bij slecht weer)

Alternatief: bloembollenverkoop (maar dan moet dat vroeg in het najaar gebeuren)

Vergadering gesloten om 20u40.

De volgende vergadering staat gepland op 15 september 2020 om 20 uur, iedereen is welkom!
Hoe of waar houden we voorlopig nog onbeslist.


