Verslag vergadering 11-12-2018

Aanwezig: Philippe, Cyndi, Pieter, Ilse, Nathalie, juf Pascaline, Christel, Viki,
Penny, Jan, Glenn, juf Tinne, Jolanta, Sofie
Verontschuldigd: Marie-Anne, Annick
Verslaggever: Sofie
Info vanuit de school
Evaluatie voorleesweek
Er was wel wat opkomst. Niet overdreven veel, maar voldoende. Kinderen vonden
dat ook leuk dat ze kwamen voorlezen.
Kleuterschool: werd als zeer positief ervaren.
Lagere school: minder respons in de grotere klassen.
We gaan het terug bekijken naar volgend jaar of het terug kan georganiseerd
worden.
Puntjes vanuit de school
Onderwijs op maat van elke leerling
Zie voorstel bij bal van de burgemeester: aankoop van chromebooks, licentie op
calcupal. Oudervereniging gaat akkoord met de aankoop.
Kerstwens
De kerstwens werd ontworpen door juf Tine. Deze is zeer mooi en zal op FB
verschijnen.
Kerstontmoeting
Oproep door de leerkrachten om kerstmutsen of dergelijke aan te doen tijdens
het zingen. Zal in de agenda gezet worden, want de uitnodiging is al meegegaan.
Klaarzetten vanaf 13:00u, aanvang 14:15u tot 15.10u
Jan, Pieter, Ilse, Annick, Sofie zullen komen helpen.
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Evaluatie kienavond
opbrengst: 11127 EUR, hier moet de zaal en de brouwer nog af. Dus een
opbrengst van ongeveer 9000 EUR.
We hebben meer uitgegeven aan prijzen, ongeveer 800 EUR.
Er werden 524 kienkaarten verkocht, waarvan 439 volwassenen en 89
kinderkaarten.
Bekijken wat we naar volgend jaar gaan doen. Opnieuw zelf de kienkaarten
afdrukken en jetonnekes gebruiken of kienkaarten aankopen en mensen een
stempelstift laten gebruiken. In de afgedrukte kienkaarten zaten nog een aantal
kinderziektes. Als deze kunnen opgelost worden, kan dit verder blijven gebruikt
worden.
Pauzes waren nogal kort. Zeker tijdens de eerste pauze was het niet mogelijk om
iedereen van drinken te voorzien. Maar als we de pauzes langer maken, dan gaat
het einde van de kien te laat worden.
Nummer de tombolaprijzen met dezelfde nummer van de kienkaarten.
Gemakkelijker om de prijzen uit te delen.
Er werd gevraagd om vegetarische hapjes. Er zijn kaasballetjes. Deze zijn
vegetarisch.
Van de hapjes was van allebei 1 doos over.
Meer vuilbakken voorzien. Die van het podium mogen gebruikt worden om mee
aan de toog te zetten.
Meer sterren en hartjes voorzien om op de extra tafels te zetten.
Ovi sponsort de activiteiten, Van Zon sponsort eigenlijk niet. De prijzen van Ovi
komen wel wat overeen met Van Zon. Misschien kunnen we daar bestellingen
plaatsen als bedanking voor de sponsoring.
Penny heeft een draaiboek gemaakt om de kien vlot te laten verlopen door Glenn
en Cyndi. De prijzen mogen nog 1 jaar gestockeerd worden bij Penny. Vanaf het
volgende jaar worden de prijzen gestockeerd bij Glenn. Veel succes aan de
opvolgers!!
In plaats van 2 tafels, 3 tafels voorzien die leeg blijven waar je achteraf nog
stoelen bij kan aanzetten.
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Scherm werd goed onthaald. Eens nakijken of een tweede scherm mogelijk is en
of Vidisquare of anderen hiervoor wil sponsoren.
Wafelverkoop
29-01 flyer meegeven
26-2: laatste besteldatum (vrijdag kan dan bestelling geplaatst worden)
14-03 leveren van de wafels
15-03: wafels mee naar huis
Online wafelverkoop:
- Woebel: voordeel: online betalen, nadeel 0,50 EUR per verkocht item betalen aan de
site. Dit voorstel wordt afgewezen omdat we dan teveel verliezen op de inkomsten.
- Marie-Anne: voorstel om een eigen domein te kopen (40 EUR per jaar) waar je dan
de verkoop van wafels aan kan koppelen of verkoop van kaarten voor de fuif. Je kan
dan online betalen. Wordt bij Marie-Anne navraag gedaan of januari nog haalbaar is.
Het bal van de burgemeester 16 februari
Er moeten ongeveer 13 helpers komen werken.
Overzicht van de gevraagde hulp:
- Van 22.30u tot 2u: garconnen: 2 personen
-

Hotdogs en broodjes smeren: vanaf 20.00u: 4 personen

-

Warme dranken aan de toog: vanaf 19.30u tot einde: 2 personen
- Perculator uitkuisen, opruimen, proper maken van de toog
Verkoop 21 lotjes: 23.30u tot 1.30u: 4 personen

-

Uitdelen prijzen: 23.30u tot 01.30u: 2 personen (kunnen eventueel dezelfde zijn die
de lotjes verkopen)

We krijgen 700 kaarten waarvan geacht wordt er 500 te verkopen.
De opbrengst:
- De helft voor deelnemende oudervereniging
- De helft voor aantal personen die geleverd worden per oudervereniging. Maar is voor
elke oudervereniging hetzelfde
- Hoe meer kaarten je verkoopt als oudervereniging, hoe meer opbrengst je zal krijgen
- Flyers gaan rond in de kerstvakantie en we mogen pas verkopen als er geflyerd is.
- Kunnen we aan de ouders vragen om als ze kaarten willen kopen, ze die bij iemand
van de oudervereniging te kopen: er komt een warme oproep in de nieuwsbrief van
de school.
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Storting geld kaartenverkoop
- Het geld van de kaartenverkoop kan gestort worden op het rekeningnummer van het
Bal BE43 0682 4187 6601 met als mededeling ‘Naam deelgemeene + aantal
afgerekende kaarten”
De helpers voor het bal zijn voorlopig:
- Penny, Jan, Glenn, Sofie, Philippe, Cyndi, Pieter, Nathalie, Viki
Opbrengst naar schatting: 2500 à 3000 EUR. Wij hebben als oudervereniging
dat geld niet echt nodig. We kunnen dat doorstorten naar de school.
Voorstellen vanuit de oudervereniging:
- Vergroening van de speelplaats: op tafel leggen bij de preventieverantwoordelijke
om de school groener te maken
- We bedelen fruit aan de leerlingen van de school op woensdag.
Voorstel vanuit de school:
- Chromebook of notebook wordt gebruikt in het eerste middelbaar. School opteert
om dit aan te kopen voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Zo kunnen ze dit leren
kennen, er leren mee werken om de doorstroom naar middelbaar vlotter te laten
verlopen.
- Opbrengst mosselfeest was bedoeld voor het vernieuwen van de meubels van de
kleuterschool. Aan dit budget wordt al geknabbeld om laptops aan te kopen die de
kinderen echt nodig hebben met dyscalculie, dyslexie, … De licentie voor Calcupal.
- Voordeel: Bijaankoop van Chromebooks komen de laptops vrij die kunnen ingezet
worden in de zorg. Er wordt bekeken wat de kostprijs is en wat de licentie zou
kosten.
Oudervereniging gaat akkoord met het voorstel om chromebooks aan te kopen
voor de leerlingen. Als extra verwachten wij van de leerkrachten dat ze een
steunkaart kopen voor het bal van onze ouderverening.
Juf Pascaline zal hiervoor zorgen. Op deze manier steunen
zij mee het project voor de school.
Er wordt ook gevraagd om de chromebooks aan te kopen
via een website die onze trooperpagina ondersteunt, zodat
de oudervereniging hier ook een centje aan overhoudt.
Varia
Bloemetje juf Vicky
We kopen een bloemetje aan voor juf Vicky. Zal online
gekocht worden door Philippe en thuis laten bezorgen.
OUDERVERENIGING GVBS IMPULS
KLOOSTERSTRAAT 7 – 2243 PULLE
TEL +32 3 484 41 68
WWW.FACEBOOK.COM/OUDERVERENIGINGIMPULS
OUDERCOMITE@BASISSCHOOLIMPULS.BE

