Vergadering oudervereniging
Datum: Woensdagavond 16 december 2020
Aanwezig: Lien, Wendy, Katrien, Anneleen, Elien, Michael, Evy,
Veerle, Nathalie, Jo
Geëxcuseerd: Veerle L.
Agenda

•

Goedkeuring vorig verslag

•

Sint

•

Trooper

•

Kennismakingfilmpje

•

Fietspooling

•

Plan voor inkomsten

•

Tegen januari: grootoudersfeest

• Varia: kaartje Pascale, handgel, ?
Goedkeuring vorig verslag
Goedgekeurd
Sint
De kinderen waren heel blij met de cadeautjes.
In de lagere school hebben ze filmpjes gemaakt en een video van de Sint verspreid.
Dat filmpje was echt uitgebreid en alle kinderen hebben dat op hetzelfde moment gezien. Dan
iedereen dansjes gemaakt en dan opnieuw filmpje van de Sint.
Trooper

Is op de facebookpagina gedeeld geweest, dat wordt zeer weinig bekeken. Dat bericht
verspreidt zich niet zo goed.
De promoboekjes zijn nog niet op school geraakt. Promo zal voor 2de semester zijn. Evy brengt
dit in orde. We proberen hiermee vooral de leerkrachten warm te krijgen. Op school is dat
reeds meerdere keren gevraagd om via Trooper te bestellen. Vaak vergeten mensen het wel.
Dus goed om nogmaals promo te maken. Er zijn wel al enkele juffen die het gedaan hebben,
maar vergeten het dan terug.
Nogmaals op facebook delen voor deze periode.
Kennismakingfilmpje
Dit filmpje had op heel korte tijd 1000 views, maar wel nog geen reactie. 2164 views in totaal.
Idee om het nogmaals te doen als de fietspooling eraan komt.
Fietspooling
Kan dit doorgaan dit jaar?
Onder code oranje is dat niet toegestaan (door vakbond en college). Het zal misschien kunnen in
code geel, maar onder redelijk wat voorwaarden: afstandsmaatregelen, beperking aantal
begeleiders, klasbubbels, etc. De directie zag het op dit moment niet zitten.
In januari nieuwe vergadering plannen om al zaken uit te werken. Indien mogelijk kan de
fietspooling op korte tijd uitgewerkt worden.
Starten ook met beperkt aantal klasgroepen en bepaalde lijnen. Eerder een testrit. Dus
kleinschalig starten.
Plan voor inkomsten
Vergadering wordt gepland door Lien. Anneleen sluit bij aan.
Tegen januari: grootouderfeest
Vergadering wordt gepland door Lien.
Varia
Bloemen voor pascal: Veerle brengt dit in orde tegen volgende week.

Handgel: is aangekaart bij de technische dienst. In Outgaarden is dit lager gezet. In Hoegaarden
zijn die niet verlaagd. Nathalie zal die vraag opnieuw stellen aan de technische dienst.
Opletten als dit lang niet gebruikt wordt, dat dit een propje wordt en dan wel alle kanten kan
uitspuiten.
Ouders gebruiken de dispenders minder en minder. Bij openen van de poort is het ook dringen
en houden ze hun afstand niet. Mogelijkheid om nadarhekken te zetten? Vraag is of dat een
grote hulp zou kunnen zijn. Kan handig zijn om de mensen te verplichten de route te nemen
langs de dispenser.
Belangrijk om ouders attent te maken om dit opnieuw te gebruiken.
Culturele activiteit: offertes opgevraagd, doorgegeven via Lien. Maar ook door
coronamaatregels staat dit allemaal on hold.
T-shirten: ook on hold door corona.
Materiaalmeester: ook on hold door corona.
Overgang afstandsonderwijs:
Vanuit de oudervereniging: Dikke pluim voor de snelle en goede organisatie. Ook bedankt aan
de directeur een leerkrachten om boeken rond te brengen etc. voor de leerlingen.
Weekschema ervaren we als iets heel handig. Chatfunctie is ook wel een meerwaarde.
Nog even een korte oplijsting van wie doet wat:
T-shirts: Veerle (tegen volgende activiteit)
Materiaal: Katrijn zorgt ervoor dat na deze vreemde periode alles bij Jo geraakt.
Grootoudersfeest: Elien en Lien komen hiervoor eens samen tegen volgende vergadering.
Vorm van inkomsten: Lien plant een vergadering en Jo, Elien en Anneleen komen hiervoor
samen tegen volgende vergadering.
Presentje Pascale: Veerle zorgt hiervoor volgende week.

VOLGENDE VERGADERING: 27 januari 2020, om 20u, waarschijnlijk digitaal. Iedereen welkom!

