
2021-01-21 - Algemene vergadering ouderraad

Aanwezig:

Jo, Roel, Peter, Nele, Pieter, Gwen, Lian, Hans, Frederik, Lies, Pascal, Sofie

Agenda

welkom

aflopende mandaten

ook vertegenwoordigers voor de schoolraad:

van OR

van lokale gemeenschap

financiële stand-van-zaken

kascontrole

werkgroepen

griezeltocht

variapunten

Welkom

Speeltuig van de kleuters sinds vorige week in gebruik
Afwachten of de Krokusvakantie al dan niet verlengd wordt
- beslissing moet nog genomen worden, maar lijkt "normaal" te zullen worden

Aflopende mandaten

Vertegenwoordigers voor Schoolraad

Kandidaten voor de vertegenwoordigers van de ouderraad:

Gwen

Aangezien zij de enige kandidaat is, wordt zij gekozen als vertegenwoordiger van de Ouderraad.

Kandidaten voor de vertegenwoordigers van Rotselaar Centrum:

Roel Veugen

Aangezien hij de enige kandidaat is, wordt hij gekozen als vertegenwoordiger van Rotselaar Centrum.

Nieuwe vacature voor ondervoorzitter (m/v)



Nele heeft beslist om na 3 jaar te stoppen als ondervoorzitster. We zoeken een kandidaat om haar op
te volgen.

Kandidaat:

Gwen

Er zijn geen bezwaren.

Mandaat van de voorzitter dient vernieuwd te worden

Pieter stelt zich opnieuw kandidaat. Er zijn geen bezwaren of tegenkandidaten, dus begint Pieter aan
zijn tweede ambstermijn.

Financiële stand-van-zaken

Kascontrole werd gedaan door Gwen en Hans, alles werd goed bevonden. De boekhouding van vorig
schooljaar is afgesloten.

We verwachten dit jaar weinig uitgaven maar ook weinig inkomsten. We hopen geen grote uitgaven te
moeten doen indien het niet nodig is.

Werkgroepen

Kerstverkoop

Succesvolle verkoop.

Griezeltocht

Een succes: 257 bubbels zijn gestart, 110 voor de kleine en 147 voor de grote toer.
Ondanks het matige weer, vonden we het een aardige opkomst

KWB nationaal wil een vervolg organiseren voor de Paasvakantie, met zelfde systeem (maar nieuwe
verhalen: -8j / +8j)

We willen daar graag opnieuw aan mee werken. Eventueel wordt van ons verwacht om een kleuter-
verhaal te maken met doe-opdrachten. Eventuele kandidaten om mee te werken zijn welkom!

Opmerkingen:

afstand tussen punten van kleine tocht was soms heel kort, en soms heel lang

duidelijker maken dat je mag verder wandelen na het scannen (en onderweg kunt luisteren)

Restaurantdag

Idee om take-away formule te organiseren met de Kloosterhoeve. We kunnen niet lang op voorhand
organiseren, en bovendien moet het rendabel zijn (zowel voor ons als voor hen). Deze piste blijft de
voorkeursroute, maar hiervoor moeten we nog verder horen bij de Kloosterhoeve.



Eventueel slaan we een jaar over, maar andere scholen organiseren nu wel iets. Het zou spijtig zijn om
niks te organiseren (nu 2 jaar op rij). De binding van ouders met de school is wel belangrijk, en het kan
geen kwaad om die nog eens aan te halen.

Apart idee: maaltijdbox met ingrediënten, en een filmpje "koken met meester Frederik", alleen mogen
wij geen maaltijdboxen in elkaar steken (alleen traiteurs e.d.).

Meer (concreet) nieuws komt voor en op de volgende ouderraad.

RockWerchter

De overheid beslist in maart wat er met festivals gebeurt. Tot dan weten we niks. We verwachten dat
RW niet (op een normale manier) zal doorgaan.

Schoolfeest

Heel kleine kans dat het schoolfeest dit jaar kan doorgaan.

Quiz organiseren

Sofie wil graag in april/mei organiseren. Bij voorkeur ook enkele ludieke vragen voor de kinderen.
Bijna zeker een "online" quiz vanuit de gezinsbubbels. Kunnen verschillende quizes worden (voor
kinderen, voor ouders?)

Wie wil helpen:

Sofie

Pieter

Peter

Jo

Wie nog wil helpen, mag zich zeker aanmelden via Smartschool aan de ouderraad.

Variapunten

Dit jaar geven we de bekers geen prioriteit. We nemen dit volgend (school)jaar terug op.

Voor 5&6 geen meerdaagse uitstap dit schooljaar, nog op zoek naar een alternatief

misschien een daguitstap (maar ver rijden is niet fijn)

sowieso inhalen voor 5e jaar

goed idee om astronautenworkshop naar school te brengen (Discoverit?)

3&4 waarschijnlijk ook niks

Bekers te koop op gastronoble.com:

Voor L5 (en L6) is de meerdaagse ruimteklas afgezegd vanwege Corona. Zou het mogelijk
zijn om een alternatieve beleving omtrent ruimtevaart in de school zelf te laten doorgaan?

http://gastronoble.com/


als voor hen niet lukt, uitstel naar volgend schooljaar

Feest voor alle kinderen samen is heel lastig om te plannen aangezien de regels altijd veranderen.

De vergadering wordt afgesloten om 21u17. Volgende vergadering is gepland op dinsdag 2 maart om
20u.

Wat met het schoolfeest? Kan een feest voor de kinderen alleen, zodat ze iets hebben om
naar uit te kijken?


