Verslag
bestuursvergadering OR
30 MAART 2022
Aanwezig : Tim, Kristoff O, Bram, Lore, Pieter
Verontschuldigd: Inge VC, Mathieu
Leerkrachten : /
Directie : /
Notulist : Lore Sterckx
Agenda
- communicatie
- Pimp je speelplaats: kleuterschool
- Verwenavond/afsluiter van het jaar
- Financieel
- Varia
- Communie
- Organisatie van de school?
1. Planning
-

-

-

-

-

De data van de vergaderingen graag sneller vastleggen voor de ouderraad. Ook al een
mail sturen naar de geïnteresseerden als uitnodiging voor volgende week. Een week
op voorhand dan nog eens een herinnering sturen.
Agenda maken voor volgende vergadering en doorsturen naar directie.
Vraag: is er al feedback over de rondvraag i.v.m. het gebruik van Gimme? De
resultaten belangen iedereen aan dus dit mag met de hele ouderraad besproken
worden.
Communicatie verbeteren
De ouderraad doet niet enkel activiteiten maar dicussieert ook rond vanalles. Hebben
jullie suggesties/ideëen/vragen die kunnen besproken en/of verbeterd worden in de
ouderraad? Kijken of er hiervoor gewerkt kan worden met Gimme => rondsturen als
‘activiteit’ en vragen om te antwoorden. Dan kan dit op voorhand ook al doorgestuurd
worden naar de directie.
Volgende vergadering op het einde nog samen iets drinken.
Eerst algemeen stuk: o.a. communicatie, daarna in groepjes verdelen, op het einde
terug samenkomen om alles toe te lichten. Einde: drink.
Van de schoolraad is er geen vergadering meer geweest. De huidige directies hechten
daar precies minder belang aan en het is wat formeler geworden met minder denktankwerking.
Er zal meer interactie zijn als er weer een fysieke vergadering is.
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Werkgroepen:
o Communie => dringend communicatie vanuit de school gewenst
o Schoolfeest => wat er moet gebeuren om te organiseren, bespreken met de
leerkrachten van die werkgroep. Dit jaar op de lagere school.
o Communicatie / kalender => iemand van de directie erbij
o Pimp je speelplaats => Mathieu maakt een afspraak met Kathy voor podium en
buitenkeuken, maar hij wil de speelberg nog uitstellen. Kristoff wil de materialen
aanbieden via zijn bedrijf als sponsoring.
Dit jaar weer een verwenavond? Afscheid nemen van mensen die de school verlaten,
eventueel ook iets samen eten. De leerkrachten worden daar ook op uitgenodigd.
Iedereen die meedoet betaalt een stukje mee. Eventueel een teambuilding activiteit.
De partners hoeven er nu niet echt bij.
Een activiteit van de ouderraad tegen de leerkrachten. Dit algemeen bespreken. Bv.
de ouderraad daagt de leerkrachten uit om hen beter te leren kennen. Dit kan
misschien ook op voorhand rondgestuurd worden. Dit kan eventueel ook in september
als kennismaking voor het nieuwe schooljaar.

2. Eerste communie
-

Brigitte heeft 2 data voorgesteld => Tim mailt nog eens of de datum al vastligt (bv.
28/04)
Werkgroepje van maken => eventueel in de paasvakantie samenkomen om al eens te
brainstormen over ideëen. Lore stelt enkele data voor.
Hoogdringend

3. Financiën
-

Normaal zijn alle formaliteiten rond maar hiervan is nog geen bevestiging van de bank
gekomen. De overdracht van de rekening zou rond moeten zijn.

4. Feedback opbrengst ontbijt
-

Opbrengst bespreken => Tim bekijkt de opbrengst in excel.
Geen weet van openstaande facturen.
Wie heeft er nu gesponsord? Nog eens nakijken op de rekening. Pieter kijkt na en
neemt contact op met de sponsors. Laten weten aan Tim en hij vult dit aan in de excel.
Is er nu iets gedaan met die tekenwedstrijd? Daarover is geen communicatie gekomen
vanuit de school.
Evaluatie van de activiteit: Graag eens nadenken over volgende vragen:
o formulier doorsturen en expliciet in de tekst vermelden om te bevestigen opdat
de bestelling ook effectief doorgestuurd wordt.
o er zat niet altijd evenveel in de zakken.

Verslag
bestuursvergadering OR
30 MAART 2022
o
o
o

Slordigheden? Zijn er klachten? Kunnen er bedenkingen gegeven worden?
Is het te duur? Hoe komt het dat er nu minder pakketten verkocht waren?
Eventueel een bevraging via Gimme versturen? Lore zal een Forms opmaken.

5. TO DO
-

Tim bekijkt de opbrengst van het ontbijt en Pieter kijkt na wie er nu gesponsord heeft.
Tim informeert bij Brigitte voor een vergadering m.b.t. de communie en Lore vraagt na
bij enkele geïnteresseerden om al eens af te spreken.
Bram stuurt vragen naar Lore door en Lore giet het samen in een Forms als bevraging
voor de ouders.
Lore maakt agenda voor volgende vergadering en verslag van vandaag.
Mathieu vragen voor voorbereiding Pimp-je-Speelplaats nav volgende ouderraad.

Volgende vergadering: 25/04

