Verslag ouderraad maandag 21 oktober 2019
Aanwezig: Katy, Deborah, Veerle, Mandy, Erika, Isabelle, Joachim, Jolanda, Vincent, Els, Geert, Lien,
Sofie S, Wouter, Hans, Juf Veerle, Juf Els, Juf Karen
Verontschuldigd: My Phoung, Brecht, Sofie B

1. Opmerkingen vorig verslag van 17 september 2019
Geen opmerkingen.

2. Financieel jaaroverzicht







Overlopen inkomsten en uitgaven van schooljaar 2018/2019
Eindbalans is gelijkaardig aan vorig schooljaar.
Sponsoring was een pak meer als vorig schooljaar.
Meer uitgaven doordat we vorig jaar zijn tussengekomen in een evenwicht parcours
(1ste module) voor op het voetbalveld achteraan.
De school vraagt of we tussenkomen om een 2de module voor het evenwicht parcours te
financieren. Via stemming is er beslist dat we dit doen.
We hebben ook gestemd om te investeren in betere foto’s voor op school. Veerle DP
kijkt na wat de opties zijn (Budget €500)

3. Kaas- en wijnavond: 23 november 2019











Overlopen draaiboek
Kaas: Spar Drongen / vroegere Kaashoeve
In de prijs per persoon zitten 2 zachte broodjes en 1 mini pistolet. Is dit voldoende?
Veerle DP doet navraag voor extra broden en da kostprijs hiervan.
Kinderanimatie: Alina Pralina. Show duurt 40 min. Start om 19u.
Show: de toverboom in het kabouterbos.
20u film
21u fuif met DJ Viktor
Wijn: BC wijnen.
Rode wijn: ISUS Carménère
Witte wijn: Caoba Viognier
Tombola: Van 3 tot 11 november binnenbrengen bij Hans en Vanessa
Desserten buffet: wordt gevraagd aan de ouders om iets te bakken.
Opmerkingen vorig jaar: Kassa verplaatsen naar gang tussen refter en turnzaal.
Taartenbuffet naar de peuterklas.
Advertentie plaatsen in attentie. Moet nog doorgegeven worden.

4. Schoolraad




Toelichting aantal leerlingen. Een Lichte daling te merken.
Enquête vorig schooljaar. Resultaten worden nog gecommuniceerd naar de ouders toe.
Musical: Inkom voor de musical? School mag dit niet vragen, in samenwerking met de
ouderraad wel.

5. Evaluatie infoavond




Grote opkomst: 52 personen
Positieve reacties
Op voorhand duurtijd communiceren, er was veel vraag op moment zelf hoelang het zou
duren.








Drankje vooraf geven is ook positief onthaald. (doordat spreken in de file stond)
Er is vraag naar de slides. Misschien op voorhand afstemmen of dit mogelijk is?
Er mochten iets meer praktische tips gegeven worden, soms bleef ze nogal vaag.
Inkom verhogen? Aparte tarieven voor ouders van de school / Gezinsbond?
Samenwerking met Edugo Slotendries?
Volgend jaar opnieuw een spreker?
o On You’re way, Katrien Volckaert
o Workshop minder afval, minder plastiek,…

6. Varia













Licht achter turnzaal? Er is een licht aanwezig en werkt met timer. Veerle DP kijkt na hoe
het is ingesteld.
Fietsenstalling: Nieuwe regeling is beter. 1ste week was er een beetje chaos doordat het
nog zoeken was voor iedereen.
Gewicht boekentassen: Boeken worden zwaarder in het 5de leerjaar.
Veel mails: Soms veel herhaling van verschillende mails vb. schoolvrije lesdag
Doorgeefkast: één iets uithalen, één iets terugsteken. Misschien niet haalbaar hier op
school, maar een ideetje voor op Sint-Bernadette?
Filmclub: oktober is proefmaand
Werkgroepen nieuwjaarsreceptie en nieuwjaarsfeest
o Nieuwjaarsreceptie: samenkomst dinsdag 5 november
Wouter, Els, Isabelle, Deborah
o Nieuwjaarsfeest: samenkomst woensdag 6 november
Lien, Deborah
Grootouderfeest: ouderraad betaalt de drank
Warme maaltijden: Donderdag is veggie-dag. Is er mogelijkheid tot keuze op deze dag?
Veerle DP vraagt na.
Grote voorleesweek: 3de week november. Inschrijven via VCOC, Veerle B doet dit. Info
mag dan aan Juf Karen bezorgd worden.
T-shirts: Indien interesse kan er via Juf Els voor bedrukking gezorgd worden voor
eventueel nieuwe T-shirts voor de ouderraad.

7. Data volgende vergadering
Volgende ouderraad zal plaatsvinden op donderdag 12 december 2019

8. Belangrijke data:


Zaterdag 23 november 2019: kaas en wijnavond



Nieuwjaarsreceptie overkoepelende ouderraden Edugo: woensdag 8 januari 2020



Nieuwjaarsfeest ouderraad: zaterdag 25 januari 2020



Zaterdag 14 maart 2020: old school Party (8ste editie)



Zondag 10 mei 2020: Plechtige communie



Zondag 31mei 2020: Eerste communie



4/5/6 juni 2020: musicalweek

