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1. Werkgroep communicatie
-

-

-

Afgelopen weken gewerkt aan de optimalisatie van de flyer voor sponsors van
activiteiten, in eerste instantie voor het lenteontbijt:
o Sponsorcontract opgemaakt dat ondertekend kan worden door beide partijen;
o Er is ook een attest dat kan gebruikt worden voor de boekhouding van
ondernemingen. Bram vraagt na of dit attest voldoende is om het ook BTWaftrekbaar te maken.
o Documenten staan op de Google Drive – de mensen die hiermee bezig zijn
hebben toegang tot de Drive.
o Komende weken zullen ze dit document wat universeler maken zodat dit als
sjabloon kan dienen voor volgende acties.
Ook bezig met het uitwerken van de webpagina voor de ouderraad.
Ondersteuning verlenen voor promotie lenteontbijt.
Er wordt gevraagd of het sponsorcontract ook kan dienen voor sponsoring in natura.
Hiervoor kan een aangepast document opgemaakt worden. Het attest kan ingebracht
worden in de boekhouding van de ondernemingen.
Er werd ook gewerkt aan het logo om de zichtbaarheid te vergroten: de tekst onderaan
is vergroot, het lettertype is aangepast en de kleuren zijn aangepast volgens het logo
van de school. Eventueel kan er een tweede, liggend logo ontworpen worden zodat dit
nog beter past bij het logo van de school.
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Er wordt nog nagedacht of het e-mailadres of de website al dan niet op het logo moet.
Didier vindt dit een goede zaak.

2. Schoolraad
-

-

-

Maandag 8/03 is er schoolraad geweest. Er zijn wat personeelswijzigingen: Joke doet
een stapje terug en Kristoff is lid geworden. Voor de lokale gemeenschap is er contact
gelegd met de scouts: misschien is er daar iemand die interesse heeft.
Besproken onderwerpen tijdens de schoolraad:
o Welzijn en gezondheid en pedagogische doelen op school in tijden van Corona.
o Lestijden i.f.v. telling van leerlingen (afhankelijk van het aantal leerlingen
worden er minder of extra uren verdeeld). Dit gebeurt steeds in februari.
o Sponsoring en boekhouding van de school is besproken.
o Infrastructuur en communicatie tussen ouders en school. Er wordt gesleuteld
aan een bevraging die zal doorgemaild worden naar alle ouders om te
informeren naar puntjes die verbeterd kunnen worden.
Boekhouding werd bekeken omdat de keuze is gemaakt om de ouderraad zelf te laten
sponsoren (en dus niet rechtstreeks sponsoren aan de school).
o Er is een verschil tussen een natuurlijk persoon en een rechtspersoon. Dit heeft
o.a. te maken met aansprakelijkheden.
o Vroeger waren er veel feitelijke verenigingen (= groep natuurlijke personen). Nu
is dat veel minder interessant als er handelsactiviteiten aan te pas komen (bv.
sponsoring vragen – lenteontbijt -…). Als de vereniging dan failliet zou gaan,
dan zijn de natuurlijke personen verantwoordelijk of aansprakelijk met hun
eigen vermogen.
o Beter zou zijn om de boekhouding onder te brengen in de boekhouding van de
school. Wel op een andere rekeningnummer met eigen bankkaart waarbij de
ouderraad nog altijd zelf beslist wat er met dat geld gebeurt. Zo zit dit wel binnen
het juridisch kader van de school en zijn de leden beter beschermd. Maar dan
moet de boekhouding wel jaarlijks overgemaakt worden aan de school en
scholengroep.
o De autonomie blijft wel bij de ouderraad en de school heeft bijvoorbeeld geen
volmacht op de rekeningen.
o Bij grote aankopen (meer dan €30.000) moeten er dan wel offertes opgevraagd
en vergeleken worden volgens de wet op overheidsopdrachten.
o Er is al een goede, transparante cultuur tussen ouderraad en schoolbestuur,
waardoor de wijziging een logische zaak lijkt. Het is van belang dat we dit ook
transparant houden voor de ouders.
o Bram bespreekt dit verder met Pieter (penningmeester).
o Tim moet de kassa van de ouderraad nog aan Pieter bezorgen.
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3. Lenteontbijt
-

-

-

-

-

De meeste inschrijvingen zijn binnen en de leveranciers zijn gekozen. Er wordt een
winst van ca. €5.000 verwacht. Dit is qua opbrengst beter dan bijvoorbeeld de kaasen wijnavond.
Er moet nog ca. 900€ betaald worden aan inschrijvingen. Tim stuurt volgende week de
lijst met mensen die nog niet betaald hebben, door naar de directie, zodat een
herinneringsmail kan gestuurd worden.
Bestellingen dit jaar: 569 volwassenen en 387 kinderen. Er ontbreken nog enkele
briefjes: Tim lijst deze namen op en bezorgt die aan Kathy.
Leveringszone is beperkt tot denabije buurt van de school om te vermijden dat er ook
bij familie, die verder woont, moet geleverd worden.
Er zijn nog helpende handen nodig voor de voorbereidingen:
o Voor vrijdag 18/03 zal Kathy proberen om zoveel mogelijk leerkrachten te laten
helpen want er zijn meer dan 8 mensen nodig. De mensen van de ouderraad
die vrijdag zouden komen helpen, kunnen dan eventueel zondag helpen.
o Zondag is er meer hulp nodig, o.a. voor de 71 thuisleveringen. We zouden
minstens 5 auto’s en eventueel 5 co-piloten nodig hebben op zondag 21/03.
Proberen om een co-piloot uit de eigen bubbel mee te nemen of om alleen een
kleinere route te doen.
o Er is ook nog een lijst met helpende handen die kan aangesproken worden als
er niet genoeg hulp is. Voorlopig blijkt dit niet nodig te zijn (ook omdat het aantal
mensen op school moet beperkt blijven o.w.v. Corona-maatregelen).
o Om 5u ’s morgens worden de koeken op school geleverd: die moeten dan naar
het schoolgebouw gebracht worden en nog in de ontbijtpakketten gestoken
worden. Eerst de paketten voor de leveringen maken, daarna de af te halen
paketten vullen. Kathy, Tim en Pieter zullen aanwezig zijn voor ontvangst van
de koeken.
o Om 06u30 (mag ook vroeger) worden de anderen verwacht om te helpen bij
het vullen van de pakketten.
o De chauffeurs kunnen op de speelplaats rijden aan de turnzaal rond 7u15.
Bedoeling is om hen rond 7u30 te laten vertrekken.
Er komt nog een herinneringsmail voor de ontbijtactie eind volgende week. Graag
delen met Mathieu zodat dit ook op de facebookpagina kan gepost worden.
Bij het ophalen van de pakketten worden de ouders er nog eens aan herinnerd dat de
Corona-maatregelen moeten gerespecteerd worden. Er zal een beperkte signalisatie
aanwezig te zijn om de te volgen route aan te duiden. De ophaling kan zowel via de
Eeklostraat als via de Ernest Van Haevermaetestraat gebeuren.
Idee voor volgend jaar: een drive-in op de lagere school organiseren om de paketten
op te halen.
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4. Koekjesverkoop:
-

Opbrengst €3.710,05 ten voordele van Pimp-je-Speelplaats.

5. Pimp je speelplaats
-

-

-

Stand van zaken bij de lagere school:
o Stille hoek op de parking van de lagere school wordt aangelegd;
o Amfitheater is gebouwd.
Dit schooljaar wel een officiële opening organiseren maar nog geen ingebruikname om
de plantjes voldoende te laten groeien.
Financiën:
o Subsie gekregen voor de lagere school en de kleuterschool;
o Grassubsidie ontvangen van de Stad Gent;
o Uitgaven op de lagere school -22.414,53€, deels omdat de stille hoek er is
bijgekomen.
o Uitgaven in de kleuterschool (wilgentunnel, speelhuisje, bomen): -6.664,70€.
o Evaluatie: voor de lagere school staan we 4.015,32€ in min en 880,37€ in min
voor de kleuterschool (= kosten ten opzichte van opbrengsten van afgelopen
koekjesverkopen + subsidies). Dit kan deels nog opgevangen worden door de
werkingsmiddelen van de school.
o Voor de afwerking moeten er echter ook nog een aantal facturen komen.
o We hebben nog een aantal koekjesverkopen (minstens 2) nodig om het budget
rond te krijgen.
Kristoff kan indien gewenst een persoon van Rotary Vlaanderen in contact stellen met
Mathieu voor het eventueel uitwerken van bepaalde ‘speel-‘ of ‘rust-‘hoeken bij de
kleuters. Hiervoor kan eventueel materiaal van zijn onderneming ter beschikking
gesteld worden.

6. Varia
-

-

-

Carnaval lagere school: meisjes moesten als jongens verkleed gaan en jongens als
meisjes. Dit werd niet echt gesmaakt door alle kinderen. Wat is de mening van de
ouders hierover? Belangrijk is dat het geen verplichting was om zich te verkleden. Er
komen zowel positieve als minder positieve reacties.
Los van Corona is het normaal de bedoeling om Carnaval op de laatste dag voor de
vakantie te doen, dus de school heeft zeker niet de intentie om de kinderen de
komende jaren weer de ganse week dagelijks enkele kleine attributen te laten
aandoen.
De plechtige communie is afgeschaft maar dit stond nog wel ingepland in de
Kollebloem.
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-

-

-

-

Er is in de lagere school ook een besmetting in het vijfde en zesde leerjaar. Controle
mailinglijst door Didier want niet alle ouders hebben de laatste infomail van de school
ontvangen. In de kleuterschool is er ook één besmetting gekend.
Is er een activiteit mogelijk voor de “heideklassen” als alternatief voor het afscheid van
de zesdejaars? De zeeklassen zijn nog niet geannuleerd zolang hier geen uitsluitsel
over is. De school is op zoek om toch nog iets aan te bieden voor de zesdejaars.
De school bekijkt om vanaf volgend schooljaar te werken met een berichtenplatform
“Gimme” waarmee je heel gerichte info kan bezorgen aan een gerichte groep ouders.
Dit met als doel om voor alle klassen op eenzelfde platform te communiceren naast de
e-mail. Zo kunnen mensen die niet vaak hun mails bekijken, ook sneller ingelicht
worden.
Facebookpagina: er komen soms berichten binnen voor de school (bv. over warme
maaltijd). De directie is geen voorstander om individuele berichten via Facebook door
te sturen of te beantwoorden. Didier vraagt of Ellen dit in de gaten wil houden
(eventueel automatisch antwoord genereren). Er wordt voorgesteld om de
Facebookpagina wel up to date te houden en bijvoorbeeld wekelijks te gebruiken om
algemene info te verspreiden.

TO DO
Wie
Tim/directie

Wat
Herinnering sturen aan mensen die nog niet
betaald hebben voor het lenteontbijt en wel
een bestelling geplaatst hebben.
Ouderraad/directie Mail sturen met praktische info voor de
helpers bij het lenteontbijt (voornamelijk
voor zondag 21/03).
Pieter
Plan uitwerken voor routes levering
ontbijtpakketten

Volgende afspraak: nog te bepalen via e-mail

Wanneer
Midden volgende week
Midden volgende week
Tegen zondag 21/03

