
2020-11-25 - Vergadering ouderraad

Aanwezig: Gwen, Hans, Lian, Peter S, Pieter, Nele, Roel, Jo, Frederik, Ine, Lien, Karine?
Geëxcuseerd: Liesbeth B

Agenda

welkom

financiële stand-van-zaken

groepsaankoop van herbruikbare bekers

werkgroepen

evaluatie taartenslag

alternatieve restaurantdag

Kerstpakketten

winterwandeling

Welkom

Veranderingen gebeurd/op til:

1e en 2e lj volledig nieuw meubilair - andere jaren beurtrol

nieuw speelhuisje op komst voor kleuters (2020)

landschapsarchitecten aangeschreven om plan te tekenen voor vergroening speelplaatsen (in
2021)

Financieel

Begroting gemaakt voor dit schooljaar - bescheiden jaar qua realisaties

gewoonlijke knutselbudgetten zijn behouden

uitstappen voorlopig gehalveerd

sommige evenementen alvast geannuleerd (zowel uitgaven als inkomsten)

stevige taartenslag

Groepsaankoop van herbruikbare bekers

Verschillende soorten bekers beschikbaar, in verschillende prijscategorieën; georganiseerd door de
gemeente.

met bedrukking, zodat het duidelijk is dat het van ons is.



ter vervanging van wegwerpbekers

extra glazen via brouwer kan ook, maar is uiteraard breekbaar

kan meegegeven worden als souvenir aan 6e-jaars

sowieso geen grote hoeveelheden (maar wordt goedkoper met grotere hoeveelheden)

rekening houden met onderhoud (afwassen)

250 bekers (gewone), 2 kleuren: net geen €500 -- ver boven onze behoefte?

Conclusie:

geen nood, er zijn alternatieven, en "minimale aankoop" lijkt echt te veel

gratis te lenen ook via Ecowerf

misschien via de brouwer?

Niet afgeschoten, maar uitgesteld

Werkgroepen

Taartenslag

alle logistiek is heel vlot verlopen, inclusief de aangepaste maatregelen

recordjaar qua opbrengst

contactloos betalen ging niet geweldig wegens beperkte mogelijkheden voor non-profit

Sofie wil graag de fakkel doorgeven: we zoeken dus opvolging/versterking

Restaurantdag

gaat niet door volgens gewone formule (we verwachten geen spectaculaire verbetering)

nog geen consensus over alternatief (enkele mogelijkheden zijn al aan bod gekomen)

spaghettislag - maar momenteel moet dit ook door traiteur gemaakt en bezorgd worden

maaltijdbox - "favoriete recept van juf/meester X"

pizzaslag

samenwerking met bv de Kloosterhoeve, andere lokale horeca?

we willen liever geen dozen schuiven

misschien een jaartje uitstellen als we geen toegevoegde waarde kunnen creëren?

Conclusie:

Pieter hoort eens bij de Kloosterhoeve of zij ideeën hebben

Kerstpakketten

verkoop is goed gestart



Winterwandeling

gaat niet door in de klassieke uitvoering

alternatief gezocht obv suggesties vorige ouderraad

KWB nationaal heeft zelf een alternatief opgestart

griezeltocht

samenwerking met De Klinker

gespreid over 2 weken Kerstvakantie

zelfde tocht voor alle leeftijden

apart gesproken verhaal voor -10 en +10, via QR codes

alternatief zoeken nog voor allerkleinsten

ook de teksten afdrukbaar ter beschikking stellen voor mensen zonder smartphone of ontvangst

volledig gratis, zonder begeleiding

wedstrijdelement? misschien niet nodig...

Scouts nog inschakelen? Nele neemt nog contact

Vergadering gesloten om 21:15

Volgende vergadering 21 januari 2021: algemene vergadering

Met alvast deze speciale elementen:

verslag kascontrole

bezetting kernbestuur


