Verslag Ouderraad Edugo Sint-Vincentius 21/10/2015

Aanwezig:

Veerle DP, Marleen, Ingeborg, My-Phuong, Ann, Vincent, Nancy, Tamara, Els,
Jeroen, Hans, Mieke, Jolanda, Erika
Verontschuldigd: Stéphanie G, Esther, Veerle Baetens, Olivier, Karen, Sabine H, Sofie Huvenne,
Katy Van Rossem

1/ Opmerkingen vorig verslag:
De vraag is gekomen om de verslagen iets vroeger door te sturen zodat de mensen weten wanneer
de volgende ouderraad gepland is.
Op het vorige verslag waren er geen opmerkingen, deels omdat nog niet iedereen het verslag had
kunnen lezen.

2/Kasoverzicht:
Wordt op de volgende vergadering gegeven, wegens tijdsgebrek tijdens deze vergadering. Nu wordt
het accent op de Kaas- & Wijnavond gelegd.

3/Schoolraad 5 oktober:
 Bij de telling van 1 oktober waren er 20 leerlingen meer dan vorig schooljaar. Dit resulteert
in meer lesuren voor de school. Deze zijn als volgt ingevuld:
Juf Els geeft nu full-time les in het 4e leerjaar (voordien 1/5 in 1e leerjaar, halftijds in 4e
leerjaar)
Juf Sophie neemt de 1/5 van juf Els in het 1e leerjaar over (klas juf Cynthia) en geeft ook
enkele uren zorg. Voordien gaf zij halftijds les in het 4e leerjaar.
 Bij gebrek aan vrijwilligers zal het concept van de schoolstraat niet doorgaan. Daarom
nogmaals een warme oproep aan iedereen om de schoolomgeving zo autoluw mogelijk te
houden.

4/ Activiteiten op school
 Sinterklaas heeft laten weten dat hij op 4 december naar school komt.
Voor alle kinderen zal hij mandarijntjes en speculooskoekjes meebrengen + een cadeau voor
de klas.
Er zijn 380 kinderen in de school.
Kleuter + 1e lj = 9 klassen (80€)
2e – 6e lj = 10 klassen (55€).
Het bedrag waarvoor de ouderraad tussenkomt ligt hoger dan de voorbije jaren, omwille van
2 extra klassen.
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 Dit jaar zal er geen Kerstmarkt doorgaan op school (omwille van de nog uit te voeren
heraanleg van de speelplaats)
 13-14 januari: Grootouderfeest bij de kleuters
De grootouders kunnen op 1 van beide dagen naar de school komen. Er worden zowel
activiteiten in de klas als een koffie-moment voorzien. Meer info volgt.
 22-26 februari 2016: Projectweek
De ganse school zal in die week rond hetzelfde thema werken. De hogere leerjaren starten
waarschijnlijk al de week voordien.
Op 26 februari zal er op school, na schooltijd een toonmoment voorzien zijn. Hierbij hoort
ook een natje en een droogje. Meer info volgt.
 De Jeugddienst van Stad Gent organiseert een tekenwedstrijd in het kader van “ Wijk van de
maand”. In december zou Oostakker aan de beurt zijn. We wachten tot er meer info
beschikbaar is.
 Zaterdag 23 januari: Nieuwjaarsfeest door en voor de ouderraad en leerkrachten.
Dit jaar neemt het bestuur de organisatie ter harte. Meer info volgt.
De leerkrachten hoeven dit jaar geen act te doen als tegenprestatie.

5/ Bouw:
 In de kleuterschool blijven er een aantal lichten branden: dit wordt verder onderzocht
 Overkapping speelplaats: nog geen zicht op de datum van plaatsing, men is bezig met de
fabricage en assemblage in het bedrijf.
 Openbare aanbesteding voor de omgevingswerken zal op 5 november bekend gemaakt
worden. Zie ook vorig verslag.

6/ Kaas- en wijnavond 14 november:
Na vele jaren kunnen we de kaas- & wijnavond terug OP SCHOOL laten doorgaan.
Op 5 oktober is de WOF doorgegaan op school. Hierbij ook het verslag hiervan, samen met wat op
de ouderraad werd besproken.
*ALGEMEEN:
We kunnen beschikken over de turnzaal en de refter van de school + tussenliggende ruimtes. In de
refter zijn er tafels en stoelen voor 160 eters voorzien. Voor de turnzaal zijn er 100 tafels en 400
stoelen besteld bij Geers. Er is dus plaats voor meer dan 500 eters.
Er wordt nadrukkelijk gevraagd om goed aan te schuiven bij het innemen van de plaatsen
en geen open plaatsen te laten. Eerst zal er in de turnzaal worden plaatsgenomen, nadien in de
refter. Er wordt ook gevraagd om voldoende ruimte te laten tussen de tafels en stoelen in de
turnzaal, zodat iedereen vlot zijn plaats kan verlaten.
De kinderen kunnen eten in de inkomhal van de school. De nar en de film zullen doorgaan in de
leraarskamer. 1 kleutertafel zou naar daar verhuisd moeten worden. De LK zorgen voor film.
Frietjes worden gebakken onder de luifel.
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De tombola gaat door in het bureau van de directie.
Werkers kunnen eten in de refter, waar plaatsen zullen voorbehouden worden.
De inkom is op de speelplaats van de kleuters in de hoek van de speelzaal/peuterklas. Daar zal de
kassa worden opgesteld. Er zal 1 betaalterminal beschikbaar zijn.
Met de overige kleutertafels zal een wand worden gemaakt, zodat de peuterklas niet bereikbaar is.
In de gang tussen de turnzaal en de refter zal de koffiebar worden opgesteld. De keuken in de refter
zal gebruikt worden voor de afwas en de bar.
Achteraan het gebouw komt de drankwagen. Deze is bereikbaar via de berging in de keuken of langs
de gang.
Gelieve tijdig in te schrijven (zie uitnodiging: laatste dag is 10 november tenzij vroeger volzet)
Uitnodiging gaat normaliter op maandag 26 oktober de deur uit. Zo kunnen de mensen nog vóór de
herfstvakantie inschrijven.
Vraag aan Marleen om ook de oud-leerlingen van het laatste jaar mee te nemen in de lijst van de
genodigden.
We hanteren dezelfde prijzen voor de drank als tijdens het schoolfeest.
We gaan volgende drankkaarten gebruiken:
* drankkaart fles wijn (waarde €10)
* drankkaart fles cava (waarde €12)
* drankkaart ter waarde van €15 (25 bonnetjes)
* drankkaart ter waarde van €6 (10 bonnetjes)
* Kinderkaart €3, 4 consumpties (0.75 euro per consumptie)
Op termijn zouden we wel de wijn- en cavakaarten kunnen vervangen door een bepaald aantal
bonnetjes.
*APERITIEF:
Vroeger: Cava, rode wijn, witte wijn, rode porto, Pineau.
Cava: blijft behouden wegens grote vraag
rode Porto en Pineau: kleinere vraag, slechts enkele flessen.
Belangrijk is om erover te waken dat er slechts glazen aperitief worden uitgeschonken op
vraag van de gasten en dus NIET OP VOORHAND zoals vorige jaren het geval was.
*PRIJS KAAS EN VLEESSCHOTEL:
- kaas en vleesschotel volwassenen: €15 .
- kaas en vleesschotel kinderen: € 9
- Frietjes, frikandel en drankje voor de kinderen: 4€.
Prijzen zijn dezelfde gebleven als vorig jaar.
*WIJNAANBOD:
De wijn wordt dit jaar door Slavino voorzien. Tijdens de vergadering kon geproefd worden tussen
verschillende witte en rode wijnen.
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Volgende wijnen werden geselecteerd voor de K&W:
Rode wijn: Quercus Cabernet Sauvignon (Goriska Brda)  60 flessen
Witte wijn: Quercus Sauvignon (Goriska Brda) 36 flessen

*DESSERTS :
- chocomousse : Vanessa
- vlaai : Elisabeth
- advocaat : Ann doet navraag bij Sabine, Geert (van Mieke) is back-up
-4/4 cake: Mieke, Els, Erika (om in plakjes te snijden)
!!!! WIJZIGING - WIJZIGING - WIJZIGING - WIJZIGING - WIJZIGING - WIJZIGING – WIJZIGING !!!
*VRIJWILLIGERS gevraagd om:
Op VRIJDAGNAMIDDAG – AVOND (vanaf 15u en later) alles te helpen klaarzetten, ’s avonds wordt
er nog een stukje pizza voorzien ipv koffiekoeken op zaterdagmorgen.
 ALLES MOET KLAAR ZIJN!!
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Op ZATERDAGAVOND tijdens en na de K&W te helpen (idem vorig jaar)
 gelieve hiervoor met Ann contact op te nemen (takenlijst)
Op zaterdagvoormiddag wordt er niet meer gewerkt ;-) -> DIT IS NIEUW!!!!
Pluspunt: we hoeven niets meer te verhuizen aangezien we op school blijven. Dit geeft ons een grote
tijdswinst.
Met activiteiten voor de kinderen is het moeilijk om mensen te mobiliseren op zaterdagvoormiddag.
*DOEL OPBRENGST:
Meubilair voor de kleuters om in de klassen hoekjes te kunnen maken. Voorbeeld:

*TOMBOLA:
Tombola team (Magali en Nancy) werd versterkt met 4 frisse krachten: Hans, Katy, Jeroen, Veerle B.
Tombola is ongeveer derde van de winst, dus heel belangrijk om de verderzetting te kunnen
garanderen. Voor vragen hier omtrent mag je bij Nancy zijn.

*WOF K&W:
De WOF vond plaats op 5/10 op school.
Aanwezig: Veerle, Vincent, Nancy, Erika, Jolanda, Hans, Tim
Doel: praktische organisatie nu we de K&W terug op school kunnen laten doorgaan.
°Materiaal:
- 400 borden van school
- 330 bestekken  Nancy doet navraag bij Chiro voor resterend aantal
- plantenrekken van Elisabeth: worden op donderdag 12 nov door Erika opgehaald
- dessertborden  Nancy vraagt aan Chiro
°Opstelling:
Zie schetsen op de volgende pagina’s. Opmerking: de verhoudingen en afmetingen zijn niet overal
juist. Het aantal rijen tafels zal ook bij het opzetten geëvalueerd worden.
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Schets turnzaal:
kaasbuffet
speelzaal + peuterklas
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Schets refter + keuken
buitendeur
buitendeur

afwas glazen
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au bain-marie
borden + bestek

eethoek voor de werkers
vuile glazen
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Doorgang naar turnzaal en sanitair vrij houden

BAR
ruimte voor 45 tafels - 160 stoelen

koffiebar + desserts
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sanitair

7/VARIA:
o

o

We willen de afzwaaiers van de ouderraad bedanken voor het organiseren van een zeer
geslaagde uitstap van de ouderraad op 3 oktober ll. Nen dikken merci aan Ilse & Filip,
Margo & Luc, Kristien & Dirk en Cristel & Geert. We hebben ervan genoten!
Dikke pluim voor de leerkrachten die de boerderijklas organiseerden! Het was een zeer
geslaagde uitstap voor de kinderen.

Datum volgende vergadering:
15 december 2015, 20u

Warme oproep voor helpende handen bij de:
“voorbereiding“ van de kaas- en wijnavond op vrijdagavond
13 november
En op de kaas-en wijnavond 14 november
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