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1. Bestuur oudervereniging 2019-2020
De aanwezigen stemmen unaniem voor het behouden van het
bestuur. Er is niemand anders kandidaat.
-

Voorzitter: Lien Van Echelpoel
Ondervoorzitter: Evy Dumoulin
Penningmeester: Veerle Henckens
Secretaris: Veerle Lochie

2. Doel van de oudervereniging
De oudervereniging wil een spreekbuis zijn voor alle ouders en
(financiële) ondersteuning geven, doch zonder pedagogisch
aspect. Dit is voor de schoolraad en de school.
3. Nakijken flyer
- We opteren om de flyer in papieren versie uit te delen.

- Flyer is verbeterd, gaat eerst naar directie en schoolraad ter
goedkeuring
- Actiepunten opgenomen: ouderraad wil iets organiseren
waar heel de school baat bij heeft zoals een culturele
activiteit. Lien bekijkt met directie mogelijkheden.
- Nieuw e-mailadres wordt aangemaakt daar voorbije jaren
altijd vanuit persoonlijke mail werd verstuurd en dit ook
duidelijker is voor communicatie. Ook wordt er een
whatsapp groep gemaakt om hulp en leden directer te
kunnen aanspreken.
4. Evaluatie info avond
Leden van de oudervereniging gingen individueel naar een klas.
Was zeer positief, duidelijk en met reactie van nieuwe
geïnteresseerden.
5. Activiteiten schooljaar 2019-2020
Hierbij een overzicht van de activiteiten waar de oudervereniging
aan meewerkt of organiseert. Verantwoordelijken worden op
volgende bijeenkomst aangeduid om tijd te geven om na te
denken waarvoor leden zich willen inzetten. Iedereen welkom op
de volgende meeting indien interesse of even door te geven aan
iemand van het bestuur.
vrijdag 6 dec: sinterklaasfeest (hiervoor worden zwarte pieten
gezocht)
woensdag 18 december (= oudercontact): kerstdrink in grote zaal,
opbrengst gaat naar een goed doel
vrijdag 6 maart: B.O.L.O.O.-bal (opbouw en afbraak graag hulp)
woensdag 18 maart: grootouderfeest
april: plantenmarkt
zaterdag 16 mei: schoolfeest ondersteunen
zondag 21 juni: KUBB tornooi
maandag 29 juni: receptie 6e leerjaar ondersteunen
op 6 juni vindt het tuinfeest in Outgaarden plaats. Daar we niet
moeten helpen, gaan we in team mee feesten.

6. Varia
- Dag van de leerkracht komt er aan. Evy voorziet terug een
cadeau voor alle vestigingen.
- Al het materiaal van de oudervereniging wordt bijgehouden
door Veerle L. Inventaris gemaakt, zo hoeven we niets te
zoeken.
- Betalingen van kaarten of eten in het verleden liepen steeds
via de kinderen met de vraag of dit wel steeds terecht komt.
Bewijs voorzien en even nadenken over betalingen via app.
Juf Erika neemt deze opmerking mee naar de directie.
- Luizenprobleem: kan er een andere aanpak? School werkt
nu in 4 stappen. Maar 2e brief zou sneller mee gegeven
moeten worden. Mits leerkrachten ook melden hoe lang
probleem zich al voordoet zou dit ook sneller gaan.
- Lien stelt voor om maandelijks bijeen te komen. Voor een
vergadering ofwel om teamactiviteit te doen. De
oudervereniging is een hechte groep geworden en zo leren
we ook nieuwe leden beter kennen. Bij teamevent kan het
nog wel zijn dat datum naar weekend verschuift naargelang
de activiteit.
Hierbij een overzicht van de bijeenkomsten:
Woensdag 23 oktober
Dinsdag 19 november
Donderdag 12 december
Dinsdag 14 januari
Donderdag 13 februari
Donderdag 12 maart
Dinsdag 21 april
Dinsdag 19 mei
De volgende vergadering is dus gepland op woensdag 23 oktober
om 20u in de leraarskamer.

