Verslag Ouderraad Edugo Sint-Vincentius 19/09/2017
Aanwezig: Veerle DP, Marleen DS, juf Vicky, juf Laure, juf Karen, Veerle, Katy, My-Phuong, Leen, Hans,
Mandy, Erika, Yolanda, Vincent, Brecht, Jeroen, Sofie, Isabelle en Joachim
Verontschuldigd: Nancy, Lien, Saskia, Valerie, Stephanie en Olivier
__________________________________________________________________________________
1 Opening
Veerle B opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Met veel plezier heten we ook vier nieuwe
leden welkom:
 Brecht papa van Nelles (1K)
 Sofie mama van Felix (1K) en Eloise (3K)
 Isabelle mama van Liam en Nana
 Leen mama van Mathis
2 Opmerkingen vorig verslag van 21 Juni 2017
Er werd nog opgemerkt dat de planten verkoop tijdens het schoolfeest veel succes had mede doordat er
ook grotere planten te winnen waren. Dit idee moet ook meegenomen worden naar volgend jaar. Ook bij
het nieuwe concept van het schoolfeest blijft een tombola met planten voorzien.
3 Financieel verslag schoolfeest
Iets mindere opbrengst dan vorig jaar.
 Minder eters op de BBQ => minder winst
 Minder geld op gehaald via het sponsorboekje
 Meer inkomsten van drank (wegens goed weer)
Toch kunnen we spreken van een geslaagd schoolfeest qua inkomsten waarbij 35 % van de inkomsten naar
de school wordt doorgestort.
4 Financieel verslag werking schooljaar 2016 - 2017
Katy geeft een toelichting bij de inkomsten en uitgaven van het vorige werkingsjaar
 De belangrijkste inkomsten zijn: Het schoolfeest, de Kaas- en wijnavond en het
sponsorboekje.
 De grote uitgaven zijn;
o 35 % van de opbrengst van Schoolfeest en K&W-avond gaat rechtstreeks naar de
school. Voor dit schooljaar zal dit mogelijks besteed worden aan wandkasten in de
klassen, Chromebooks, …
o Aankoop van een eettafel voor de kleuters
o Sinterklaas (speelgoed, snoepgoed, mandarijnen) en Paaseieren
o Receptie eerste en plechtige communie
De leden van de vergadering kregen ieder een overzicht.
5 Feedback van de schoolraad
Volgende punten werden kort toegelicht:
 Leerlingen aantal: tov vorig jaar is er een daling. Er wordt nagegaan hoe we de

naam bekendheid van de school kunnen vergroten.
 Afwerking turnzaal en keuken zijn de aanbestedingen gebeurd. (De keuken zal geen
friteuse bevatten wel een industriële vaatafwas)
 Taalsensibilisering Frans: In de lagere klassen gebeurt de initiatie d.m.v. liedjes. Ook op
‘bingel’ (een leerplatform voor leerlingen) kan men aan initiatie Frans doen via Oh là là.
Vanaf het vijfde leerjaar wordt er Frans onderwezen.

 Meer bewegen op school: Via een nieuwe bewegingskoffer in onze
speelplaatswerking kunnen leerlingen bewegingsminuten opbouwen die worden
bijgehouden op een bewegingsmeter. Verder trainen de leerlingen elke week
voor de sponsorloop.
 Dit schooljaar is het de bedoeling dat het ondersteuningsnetwerk de
leerkrachten in het gewoon onderwijs komen versterken bij leerlingen die
vroeger in het buitengewoon onderwijs, maar nu (door het M-decreet) in het
gewoon onderwijs blijven. De uitwerking van dit ondersteuningsnetwerk is nog
volop bezig.

6 Organisatie van de Kaas- en wijnavond
Er werden al een aantal punten overlopen:
 Nancy centraliseert voor het laatste jaar de tombola prijzen. Hans, Mandy, Veerle, Katy,
Jeroen en Joachim gaan op winkelbezoek voor prijzen
 Voor de kinderanimatie: Raf Violi => Veerle DP
 Friteuse => Veerle DP
 Gasflessen => worden voorzien voor de ouderraad
 Gilbert voor de achtergrondmuziek => Veerle B.
 Volgende vergadering zal er kunnen geproefd worden voor de selectie van de wijnen
7 Varia
 De ouderraad en sociale media: De ouderraad is aanwezig op Facebook. “Ouders Edugo
Sint-Vincentius” Hier verzamelen we foto’s, informeren we en kondigen we evenementen
aan voor en door ouders en leerkrachten van de school. Voorlopig zitten we niet op Twitter
( weinig kennis ervan). Maar hier kan een info avond over doorgaan.
 Er wordt een enquête opgestart over de ouderraad (Taak – Rol – Inhoud – Functie). Dit
wordt verder uitgewerkt door Vincent, My-Phuong, Veerle, Leen, Hans en Joachim.
 De school bedankt voor de aankoop van een extra eettafel door de ouderraad.
 Er is een aanbesteding lopende ivm fietsenstalling en materiaal.
 Tijdens de middag krijgen de kinderen die ook boterhammen eten de kans om water te
drinken. Deze kinderen mogen ook steeds een bekertje halen.
Volgende vergadering
De volgende vergadering is woensdag 25 oktober.
Belangrijke data:
Woensdag 27 oktober: Brainstorm schoolfeest – 20u00 school
Zaterdag 07 oktober: Uitstap ouderraad
Vrijdag 13 oktober: tentoonstelling projectweek
Woensdag 25 oktober: Vergadering Ouderraad
Zaterdag 25 november: kaas- en wijnavond
Vrijdag 08 december: School Quiz – 4 personen (minder moeilijk dan de voorgaande ) – datum onder
voorbehoud zal waarschijnlijk verplaatst worden!
Dinsdag 12 december: Vergadering Ouderraad
Zaterdag 27 januari: Nieuwjaarsfeest Ouderraad
Zaterdag 10 maart: Old School Party
Zaterdag 28 april: Plechtige communie
Zaterdag 05 mei: Eerste Communie
Zondag 27 mei: Schoolfeest
Donderdag 28 juni: Afscheid van de laatstejaars

