
2020-09-15 - Vergadering ouderraad

Aanwezigen: Jo V, Hans P, juf An, Lian, Gwen, Roel V, Sofie T, Nele V, juf Lise, Yannick, Elodie,
Peter S, Frank, Pieter V (met vertraging)
Geëxcuseerd: Liesbeth B, Lot VR

Agenda

onszelf voorstellen voor eventueel nieuwe aanwezigen

financiële stand-van-zaken

inplannen van de vergaderingen van komend schooljaar

haalbare activiteiten verzinnen en inplannen

Trooper pakket

werkgroepen overlopen

Financiële stand-van-zaken:

een aantal activiteiten zijn vorig jaar geschrapt (inclusief RW)

desondanks zijn we nog steeds financieel gezond

we kunnen de normale kosten nog één jaar zonder probleem dragen

wat met "normale" uitgaven, betaald door de ouderraad? We behouden de normale uitgaven

jaarlijke controle van de boekhouding:

Gwen & Hans

tegen 1 oktober

knutselbudget: ongewijzigd, voor 11 klassen (waaronder zedenleer)

Inplannen van de vergaderingen van komend schooljaar;
voorstel:

di 15 / 09: OR

za 24 / 10: taartenslag

wo 18 / 11: oudercontact

wo 25 / 11: OR

vr 11 / 12: Kerstmarkt of Feestpakket



do 21 / 01: OR

eind / 01: Fotozoektocht

di 02 / 03: OR

zo 14 / 03: Restaurantdag of alternatief

april-mei: Online quiz

wo 19 / 05: OR

Haalbare activiteiten verzinnen en inplannen

Taartenslag

best in oktober:

10/10 briefje met de ouders mee geven

24/10 afhalen/leveren

wie wil volgend jaar organiseren? Sofie wil eens iets anders doen :-)

eerder rondbrengen dan afhalen (veiliger mbt. Corona)

wafels/truffels op vrijdag al meegeven met de kinderen

afhalen laten doorgaan onder het afdak van de kleuters

Restaurantdag

kans is klein dat dit gaat doorgaan als gepland

alternatief is afhaalmaaltijden klaarmaken

Feestpakket rond Kerst

indien Kerstmarkt niet doorgaat

moet wel op tijd beginnen! (zeker oktober...)

meerdere opties (prijs)

(Verse) pizza's aan huis leveren

Fotozoektocht (per bubbel)

Online quiz

allerhande mogelijkheden

vrijwillige bijdrage

Strippakketten verkopen

Werkgroepen overlopen

MOS: mos-creadag gaat door



verkeer:

oversteken aan de Mena lijkt zeer gevaarlijk... kan daar iets aan gebeuren? Gemachtigd
opzichters?

via de schoolraad?

ICT: verbinding met server is "kwijt" door ingreep Telenet. Onderhoud op afstand is niet meer
mogelijk op dit moment

RW: een jaar overgeslagen wegens omstandigheden; volgend jaar hopelijk een editie die
terug geld opbrengt

Trooper pakket:

herinneren rond de feestdagen

koop vooral lokaal! maar als je dan toch online koopt...

Vragen van de ouders

Antwoord van de directie:

Tips voor activiteiten

Indien door de omstandigheden enkele activiteiten nog steeds niet engiszins normaal kunnen
doorgaan, zouden we het spijtig vinden mochten ze helemaal afgelast worden.

In dat geval zijn er enkele vrijblijvende ideeën geopperd door de aanwezigen.

Volgende ouderraad staat gepland op woensdag 25 november om 20u. De locatie is in de
refter van de school, onder voorbehoud.

De poort rond het oude politiebureel is nu weg, zeer goed nieuws want nu kan de
parking vlotter door iedereen gebruikt worden maar... nu lijkt het dat de fietsen van de
kinderen voor het grijpen staan. Kan de gemeente/school een poortje voorzien?

Nieuw poortje is besteld door Larissa en zal spoedig geplaatst worden, zodat alles
terug afgesloten is. De gemeente zal dit verder opvolgen.


