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Begeleidende powerpoint
1. Kick-Off door Bart
-

Overdraging bestuur
Voorstellen nieuwe kern
Oproep nieuwe leden
Wat doet het Oudercomité

5 vergaderingen per jaar

2. Financiën
Overzicht inkomsten
Een gedetailleerder en transparanter overzicht dient gemaakt te worden over
de inkomsten en uitgaven 2018-2019 en Coronajaar 2019-2020
@Reine volgt op tegen volgende vergadering

3. Woordje Directeur Katleen
Start verbouwing loopt vertraging op door ontbreken documenten > Kan
hopelijk toch zo snel mogelijk van start gaan.
Alle andere algemene schoolinfo werd reeds verstuurd via email.

4. Jaarplanning 2020-2021
Pannenkoekenbak voor naamdag gaat niet door: door hygiënische
maatregelen Covid-19
17/10 – Take away Souper
24/04 – Sport schoolfeest
Quiz:
o Dit schooljaar kunnen we ervan uitgaan dat de Quiz niet kan doorgaan:
teveel werk om dan te annuleren indien corona maatregelen dat niet
toelaten.
o We moeten zoeken naar alternatieven met minder voorbereiding:
bijvoorbeeld spelletjes avond
o Voorstel om activiteit te voorzien om meer ouders van de school aan te
trekken
o Quiz trekt veel externen aan
Alle andere activiteiten onder voorbehoud
Nieuwe activiteiten kunnen voorgesteld worden

o Fiets/wandeltocht
o Steeds alternatieve inkomsten in gedachten houden

5. Take-Away Souper
-

Opmerking Veggie:
o Meenemen naar volgend jaar als actiepunt
o Nog steeds weinig vraag naar
o Extra moeite voor weinig opbrengst
o Beslissing om geen veggie aan te bieden werd gemaakt door kern van
bestuur, uit ervaring van andere jaren mosselsouper.
Tombola gaat dit jaar niet door – prijzen kunnen dienen voor volgend jaar: Er
werd niet naar prijzen gevraagd (idem sponsorgeld)
Er zal een spelletje voorzien worden met ringen gooien over flessen
o @Dominiek voorziet dit
o Prijs = fles bier
o 2 euro voor 1x gooien, 5 euro voor 3x gooien
o Ringen dienen ontsmet te worden
Papieren/plastieken zakken dienen voorzien te worden, voor mensen die
geen zak mee hebben.
o Vergoeding?
o Wie voorziet dit?
o @Caroline?
Ontsmettingsmiddel dient op verschillende plaatsen voorzien te worden
Planning
o Opmaak en opvolging door @Caroline
o Leerkrachten kunnen in werkbubbels met voorrang momenten kiezen
o Daarna kan iedereen intekenen
Klassen zullen niet gebruikt worden als doorgeefluik, alles zal buiten en
indien nodig onder tenten/afdak gebeuren.
Dranghekkens kunnen we gebruiken van de school
Er moeten lijnen op de grond geplaatst worden (plakband) om afstand te
houden bij aanschuiven
Alles van eten is verpakt, er dient enkel meegegeven te worden vanop de
verschillende standen.
@Katleen neemt contact op met Etienne voor sluiten Park & Ride aan de
kerk
Wisselgeld voorzien in kassa: kan voorzien worden door directeur @Katleen
– Afspreken met @Reine

-

Opmerkingen volgende keer:
o Digitale inschrijving
o Ophaalshiften mee laten aanduiden bij inschrijving: op die manier
kunnen we werklast inschatten

6. Werkgroepen
Ipv werkgroepen op te richten per activiteit werd er voorgesteld om
werkgroepen op te richten per Thema.
Thema avonden en reclame per thema ipv activiteit
Thema’s: Groene vingers & Handige harrys, Feest, Verkeer, …
Werkgroep Feest werd opgericht: Dominiek, Domien, Lieven, Michael, Reine

7. Verbouwing school
Start verbouwing loopt vertraging op
OC sponsort 12.000 euro voor aankleding speelplaats
Tijdens verbouwing is er een tijdelijke sluiting van de bruine poort.
Verbouwing speelplaats zal plaatsvinden tijdens een grote vakantie: hopelijk
2021
Aangevraagde grassubsidie van 2 jaar geleden werd goedgekeurd

8. Varia
Maaltijden op school: Te weinig? Ongelijke verdeling eerste een volgende
groepen?
o Er is duidelijke communicatie over hoeveel er mag opgeschept worden
op school
o Bakken worden niet geopend van andere groepen
o Kwaliteit van eten is ok
o Bij lekkere maaltijden is er ‘te kort’ – ook hier is voldoende eten,
kinderen eten gewoon graag meer als het lekker is.
o Veggie valt bij veel kinderen niet in de smaak
o Conclusie: de prijs/kwaliteit verhouding van het eten is in orde – geen
actie
Ventilatie in de klassen: Opmerking over ‘te koud’ in de klassen
o Openzetten van ramen en deuren : richtlijnen komen van
preventieadviseur
o Belangrijk hier is om als eerste te communiceren met de klasleerkracht
o In de Beelbroekstraat was er nu deze week ook toevallig geen
chauffage – maar hieraan wordt gewerkt
Luizenmoeders
o Gaat voorlopig niet door met vaste ploeg
o Wordt momenteel gemonitord door de leerkrachten zelf

9. Volgende vergadering gaat door op woensdag 18/11 – 19u30
-

Evaluatie Take-Away Souper
Opvolging andere activiteiten
…

