OUDERRAAD 08 November 2021
Aanwezigen: Els, Ben, Caroline, Laura, Joke, Nils, juf Leen, Kim, Zoe, Horiya, Pieter, An-Sophie
Verontschuldigd: /
Verslaggever: Horiya
Aanvang/einde: 20:30
Agenda:
1. Goedkeuring verslag vorige keer
2. Resultaten enquête: Communicatie naar de ouders: Els
3. Next steps werkgroepen: Ann-Sophie
4. Evaluatie Herfstdrink
Onkosten soep - ice tea - andere?
5. Kerstdrink/ Kerstmarkt / Warmste Week
Juf Leen R. neemt deel vanuit de werkgroep.
6. Hulpfonds: Feedback meester Gert
7. Trooper: Nils

Onderwerp

Besproken

Acties

enquête

de resultaten van de enquête worden aan de ouders bezorgd
(volgende week) - de persoonlijke vragen worden niet
overgenomen, enkel de hoofdpunten

mail opstellen + uitsturen
vanuit de ouderraad mail

algemene feedback was positief, niet te druk aan de bar. Wel
een beperkte ruimte op de speelplaats, maar toch vlot
verlopen. De soep (4 grote soepketels) en ice-tea waren
uitverkocht. ‘Lijstje benodigdheden’ voor volgende keer
wordt opgemaakt. (vb. soeplepels, broodplank…)

Lijstje benodigdheden voor
volgende keer doorsturen (Zoe)

herfstdrink

Ben coördineert verdere
afrekening

Eventueel oplossing te vinden voor au-bain maries (nu
eenmalig uitgeleend)
Exacte opbrengst moet nog berekend worden .
Betaalbewijsjes aan Ben te bezorgen.
betalingen in de toekomst vlotter laten verlopen via
Payconiq?
KBC verleent eventueel dit gratis bij evenementen.
https://www.kbc.be/particulieren/nl/sponsoring-actie/kassa
box.html

Trooper

werkgroepen

Payconiq via QR code? Zoe kijkt
na
KBC gratis? meester Gert zou
dit moeten bevragen bij KBC >
kerstmarkt

Trooper account werd aangemaakt. Welke rekening
nummer? Werken aan een doel?

Nils volgt verder op met
meester Gert

niet te veel werkgroepen installeren maar enkelen die dan
goed werken en
werkgroep:
-verkeer
-communicatie
-gezonde voeding
-buitenschoolse activiteiten
-sociaal project
-IT werkgroep (moet dit niet vanuit school komen en niet van
ouderraad) in combinatie met mediawijsheid (hoe gaan onze
kinderen hiermee om) (o.m. inzamelen materiaal edm…)

ivoor elke werkgroep een of
twee mensen inzetten

huidige IT persoon is vanuit KOMO en is voor vele scholen
dus hij zal niet veel tijd hebben om hem in te zetten

Pieter: de werkgroepen
duidelijk omschrijven (de
doelstelling duidelijk aangeven)

Laura: bedrijven aanspreken voor de afgeschreven pc’s (maar
volgens pieter is afgeschreven ook echt afgeschreven dus niet
zo n goede optie)
Recyclage van pc’s vnl voor thuis goed niet voor prof
omgeving

idee: willen maken dwz kinderen optreden tijdens
kerstmarkt
koor vanuit kleuter en een vanuit lagere school
koor vrijblijvend
lied wordt per klas geoefend en kids kunnen vrijblijvend
meedoen
2 lopen organiseren net zoals laatste editie
mr. lennert zal de aanloop wel altijd aangeven

vraag of het mag doorgaan in de bim sem?

zie ook vorig verslag (5/10) voor
personen die in werkgroep
zitten
voor IT: Pieter
verder denken over de aanschaf
materialen (refurbished of
nieuw etc..)

Zoë: ouders ook meer
betrekken bij hulp bij de
activiteiten (op te nemen door
werkgroep communicatie)
ook juf Leen is deze mening
toegedaan

Zoë deelt schema mee van de
kerstactiviteit
loop georganiseerd door
ouderraad (vraag van school)
zoals ouders langs de straatkant
voor begeleiding, muziek
voorzien langs parcours en
supporters
oproep zal asap uitgestuurd
worden
schoolteam bemand de
kraampjes

kerstactiviteit
voor mr. Gert: navragen of het
daar kan doorgaan + nagaan of
er voldoende materiaal is. Zoë
mailt mr. Gert.
Els: als er materiaal nodig is
vragen aan ouderraad

thema zijn wie je bent wordt mee geïntegreerd in deze
activiteit

ouders / vrijwilligers oproepen
om mee in te zetten voor de
activiteit: oproep uitzenden
mailen naar een aantal
vrijwilligers wiens naams reeds
bekend zijn die willen meedoen
(Els)

AS: idee rond koor: collega (vluchteling Syrië) wil liedje
komen aanleren in Nl - Arabisch
voor kleuters met gebarentaal een liedje uitbeelden

AS brengt persoon in contact
met mr. Gert
Smog moet nog verder bekeken
worden

verkoop van spullen die gemaakt worden door kinderen zelf
en ook voedsel (hotdogs)
soep wordt ook gemaakt
glüwein, warme choco

extra cakes door ouders maar
lastminute afwachten covid

start koor kleuters om 15.50u: niet te vroeg?

zal bekeken worden met mr.
Gert

kerstmarkt is 17.12
payconicq voorzien /
drankkaarten
taken worden eerst ingevuld
door de leerkrachten en
leemtes worden dan verder
aangevuld door ouderraard /
vrijwillige ouders

/

varia

Meetings volgend jaar
🡺

Zoveel mogelijk fysiek aanwezig, maar blended kan ook.

December: dinsdag 07/12
-

Voorzitter: Horiya
Secretaris: Joke

Januari: maandag 10/01
-

Voorzitter: Joke
Secretaris: Kim

/

Februari: dinsdag 01/02
-

Voorzitter: Kim
Secretaris: Nils

Maart: maandag 07/03
-

Voorzitter: Nils
Secretaris: Pieter

April: dinsdag 05/04
-

Voorzitter: Pieter
Secretaris: Zoë

Mei: maandag 02/05
-

Voorzitter: Zoë
Secretaris: Ann-Sophie

Juni: dinsdag 31/05
-

Voorzitter: Ann-Sophie
Verslag: Laura

Slot: maandag 27/06
-

Voorzitter: Laura
Verslag: Ben

