Verslag Ouderraad Edugo Sint-Vincentius 21/09/2016

Aanwezig:

Vincent, Jeroen, Joachim, Katy, Valerie, Jolanda, Mandy, Julie, Els, Mieke, Lynn,
Ingeborg, Tim, Karen, Veerle
Verontschuldigd: Olivier Mollé, Peter Roose, Nancy de Wyn, Johan Todt, Veerle Baetens, Marleen
Desmet, Ann De Groote

1/ Welkom aan de nieuwe leden:
 Welkom Julie, Mandy & Valerie

2/ financieel resultaat:
 We zitten op hetzelfde niveau als vorig schooljaar, waarbij we kunnen vaststellen dat de
winst als volgt werd besteed:
35% van winst K&W en winst Schoolfeest worden aan de school overgemaakt: de school
brengt vooraf de leden van de ouderraad op de hoogte voor wat besteding betreft. Dit jaar
werden er bijv. Ipads aangekocht voor de leerlingen
De overige 65% van de winst wordt nagenoeg integraal besteed
 Enerzijds verspreid over het volledige schooljaar dit telkens in overleg met de ouderraad
en het leerkrachtenteam. bijv: verrassing voor alle kinderen met Sinterklaas en Pasen,
receptie voor 1e communicanten en afscheid 6e jaars, …
 Anderzijds wordt gespaard voor grotere projecten waar mogelijk

3/ voorbereiding K&W:
 PRIJZEN:
o

Prijzen kaashoeve zijn gestegen: welke invloed op externe prijzen deelnemers
prijs volwassenen: stijging wordt niet doorgerekend
prijs frietjes: 5 eur ipv 4 eur (keuzevakjes op frietkaarten: 2x frietjes + 1x vlees)

o

Prijzen dranken:
geen verhoging frisdranken
prijs (sterke) alcoholische dranken 4 bonnen verhogen naar 5 bonnen (uitgezonderd
glazen wijn)
prijs fles wijn van 17 bonnen naar 20 bonnen
prijs fles cava van 20 bonnen naar 23 bonnen

o

Dessertbordjes: advocaat (in glaasjes van juf Els + plastiek glaasjes als reserve van
Julie) , cake, vlaai, brownie – bordjes van Chiro (van Nancy)
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combi (verwenkoffie/-thee) verdwijnt
wie dessertbordje én koffie/thee wil  betaalt de 2 apart
 Turnzaal is vrij voor K&W
 Buggyparking onder groene luifel (aanduiding Julie)
 Stoelen en tafels: van stad Gent – worden geleverd
 Brandblusapparaten: dienen afgehaald te worden door Ronny
 Plaatsing stoelen en tafels: nog in beraad – w vrijdagavond opgesteld
 Bestelling/leveranciers:
drank: bestelling bij Dranken Geers vastleggen
wijnen: Bjorg Claeys – BC Wijnen
keuze: rood: In Situ – Syrah 7,77eur/fles
keuze: wit: In Situ – Chardonay 7,77eur/fles
 Raf Violi: 19u tot 21u30 – à 275eur
 Uitnodigingen + betalingen: Veerle en Tamara volgen op
 Drukwerk: Mieke volgt op
 Placemats: ontwerp - Veerle volgt op
 Tijdlijn:
° uitnodigingen: buiten op 7 november
° aantallen doorsturen: maandag 21 november
 Verlichting:
lichtslingers bestellen – stad Gent: Veerle
spots: Ingeborg

4/ Bouw:
 Doelstelling: omheining volledig geplaatst en operationeel tegen Kerstvakantie

5/ hervorming Ouderraad:
 feitelijke vereniging (3 vertegenwoordigers)
kleine VZW – beperkte registratiekosten
ouderraad – financiën bij school
 afspraak om takenlijst rond te sturen + evaluatie op 15/12 (volgende ouderraad) en
beslissing vorm verderzetting
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 ideeën omtrent hervorming feesten: worden meegenomen en verder uitgewerkt na K&W
betreft feesten schooljaar 2017-2018 ikv haalbaarheid en nodige voorbereiding.

6/VARIA:
 2 extra sponsors gevonden: Pabo en Dewaele
 Bowling-avond: fantastisch event, dank aan organisatoren
 Verlichting aan de toegang: er komt sfeerverlichting + elektronische afsluiting en
aparte in- en uitgang
 Boerderijklassen: zeer leuk, zeer goed gesmaakt
 Stand-up comedian: spijtige samenval met Madammenavond – leuk idee, doch veel mensen
waren reeds bezet
 Herfstwandeling: bedankt aan de vrijwillige chauffeurs – zo sparen we kosten uit.

7/ BELANGRIJKE DATA
Data volgende ouderraden 2016:
 15/12/2016
Belangrijke data schooljaar 2016-2017:
 Bosklas 5&6: 14-18/11/2016
 K&W avond: 26/11/2016
 Kerstmarkt: 16/12/2016
 Nieuwjaarsfeestje ouderraad: 28/01/2017 (leerkrachten organiseren)
 Old School Party editie 5: 25/03/2017
 Plechtige communie: 13/05/2017
 Eerste communie: 20/05/2017
 Schoolfeest: 11/06/2017
 Afscheid 6e jaars: 29/06/2017

Datum volgende vergadering:
15 december 2016, 20u
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