Verslag vergadering 04-09-2018
Aanwezig: Philippe, Penny, Glenn, Pieter, Jan, Ilse, Jolanta, Viki, Annick, Cyndi,
Marie-Anne, Sofie, Christel, juf Vicky, juf Katrien
Verslaggever: Sofie
Welkom
We verwelkomen Jan in ons team, ter vervanging van Mireille. We wensen
Mireille veel succes als leerkracht in onze school!
We zullen Katleen missen in ons team.
Info vanuit de school
Nieuwe verkeerssituatie Kloosterstraat
Politie is ’s morgens en ’s avonds aanwezig. Het loopt goed. Er staat voorlopig een
bloembak aan de groene poort omdat er bezwaar was van een inwoner van de
straat die onvoldoende plaats zou hebben om van zijn oprit te komen.
Voor dat eiland zijn ze nog op zoek naar een compromis.
Op het fiets/voetpad aan de kant van de Dorpsstraat staat een verkeersbord in
het midden van het fiets/voetpad waardoor fietsers op de straat moeten fietsen
op het einde.
Het zebrapad zou verder moeten doorgetrokken worden, zodat het nog meer
opvalt.
We dachten het verkeerseiland zou doorlopen voor de fietsersingang, maar dit is
niet gebeurd omdat mensen met bakfietsen niet goed zouden kunnen passeren.
Viki verzamelt deze punten en neemt contact op met de gemeente hierover.
Zwemmen
Kinderen krijgen meestal zwemles in eerste en tweede leerjaar. Kinderen die de
kans niet krijgen om te gaan zwemmen met de ouders, kunnen pas goed zwemmen
tegen derde of vierde leerjaar. Daarom hebben wij besloten om zwemles te laten
doorgaan voor alle leerjaren.
Het zijn grote klassen, dus ook grotere bussen (zeker 54 personen) en dus een
groter factuur. De oudervereniging houdt hier rekening mee.
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Wet van de privacy: tips
Hoe maak ik een veilig paswoord?
Er worden geen verslagen van vergaderingen uitgehangen. Het gaat via mail. De
zorgdossiers worden bewaard achter slot. Er mag geen memorystick meer
gebruikt worden voor Phishing, …
Ouders mogen ten allen tijde de dossiers van de leerlingen inzien en gegevens
wijzigen.
T-shirts turnen
Dit schooljaar werd de oude stock nog verder opgebruikt. Vanaf volgend jaar
gaan we vanaf het eerste leerjaar werken met nieuwe T-shirts. Dit worden Tshirts met het nieuwe logo en eventueel met naam.
De T-shirts worden dan gemaakt in eigen huis aan een goedkopere prijs.
Even laten bezinken en volgende vergadering de knoop doorhakken.
Evaluatie Jumping Zandhoven: 31-8-2018 tem 2 september
Er waren 6 personen per shift. Het was druk. Misschien nadenken over een
betere verdeling. Eventueel dat leerkrachten een shift van een uur langer doen.
Nu hadden ze shiften van 3 uur. Dan geeft het ons, als oudervereniging, meer
ruimte om de shiften te verdelen.
Betere voorbereiding voor de volgende shift. Klaarzetten van glazen, vullen van
koeltogen met drank, …
Overzicht opbrengsten 2017 – 2018 en begroting 2018 – 2019
Kien
Opbrengst van de kien is veel hoger dan verwacht. Deze extra opbrengst wordt
gebruikt voor de aankoop van betere prijzen. Een kienkaart zal 15 EUR kosten in
plaats van 10 EUR.
Wafelverkooop
Na een eindspurt is de verkoop goed geweest. Begroting blijft staan en de
prijzen worden behouden.
Fuif
Opbrengst was minder dan begroot, maar begroting wordt behouden. Andere
datum wordt afgewacht of het beter is.
Hobbynamiddag
Was minder dan begroot, maar hier wordt niet echt naar gekeken.
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Schoolfeest
Hier werd een record verbroken!! Goede opbrengst. Schoolfeest is vroeg dit jaar
op 11 mei. Begroting blijft hetzelfde.
Busreizen
Er kan voor busreizen nog iets meer uitgegeven worden, bv een zwembus.
Begroting blijft staan, zodat er nog een extra bus kan ingelegd worden.
Middagtoezicht
Begroting blijft behouden. In oktober begint een nieuwe middagmoeder omdat
Ann gestopt is als middagmoeder.
Diversen
Stoelen en tafels aangekocht, T-shirts aangekocht, inductievuurtjes aangekocht.
Begroting blijft behouden.
Project
Sjaaltjes werden aangekocht met het nieuwe logo. De vlag wappert buiten aan de
vlaggenmast. De activiteiten staan al vast. Het gaat super leuk worden. De school
richt zich naar de 2500 EUR. Dit kan nog verder bekeken worden.
Stoelen voor het derde leerjaar zullen hiermee ook aangekocht worden.
Sportklassen
Bijdragen voor broers en zussen. Begroting blijft behouden.
Jumping
Enkel opbrengst, geen kosten. Opbrengst van 1800 EUR dit jaar.
Afscheid 6de:
Was perfect op het budget. Begroting wordt behouden.
Sint
Was vorig jaar wat minder, begroting blijft behouden.
Kerst
Begroting blijft behouden
Zwemtoelage
Er zijn meer kinderen in de school, dus zullen we verhogen naar 950 EUR.
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Infoavond KS + LS: donderdag 13 september om 18.30u en 19.30u
Powerpoint / filmpje / voorstelling OV
Prezi: dynamisch ‘filmpje’ waarbij Philippe een woordje uitleg zal geven. Wij
zullen er als team komen bijstaan.
Er wordt gezegd wat wij voor activiteiten gaan doen, wat de opbrengsten zijn, en
wat wij met die opbrengsten verwezenlijken. Het zal geëindigd worden met het
nieuwe logo van de school.
Brief helpende handen
Er wordt geen brief meer meegegeven met de ouders voor helpende handen voor
alle activiteiten. Wel de vermelding van de verschillende activiteiten. Een aantal
weken voor elke activiteit zal er een briefje meegegeven worden om helpers te
vragen.
Bij de eerste brief wordt er al gevraagd naar helpende handen voor het
mosselfeest.
Mosselfeest
Mosselfeest: zaterdag en zondag 6 en 7 oktober 2018
Zaterdagmorgen 10.00u: mosselen kuisen
Zaterdagavond: 16.00u: Cyndi
Zondagmorgen: 10.00u: mosselen kuisen
Zondag 11.30u: Jan, Philippe
Zondagavond 16.30u: Glenn, Penny, Jan, Jolanta, Philippe
Viki kan overal ingepland worden.
Annick en Dries komen helpen, maar zullen dit nog bekijken.
Kienavond: zaterdag 17 november 2018
Stand van zaken
Marie-Anne heeft haar kienkaftje volledig afgewerkt.
Kiensponsors van Katleen werden verdeeld over andere leden van de
oudervereniging.
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Data van de volgende vergaderingen
Donderdag 27 september 2018
Dinsdag 6 november 2018
Dinsdag 11 december 2018
Dinsdag 29 januari 2019
Dinsdag 26 maart 2019
Dinsdag 30 april 2019
Dinsdag 28 mei 2019
Dinsdag 18 juni 2019
Veilig verkeer Zandhoven: nog geen nieuws
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