Aanwezig: Juf Tinne, juf Mariette, Christel, Pieter, Sofie, Ilse, Penny, Philippe, Glenn, Viki, Annick,
Marie-Anne, Jolanta, Katleen
Verslaggever: Sofie
Verslag 11-05-2017
Google-drive
Documenten worden opgeslagen per schooljaar.
Verslagen worden erin opgeslagen.
Per activiteit wordt alles daar gebundeld.
Volgende vergadering zal Marie-Anne een duidelijke uitleg geven met beamer.
Jolanta, Penny en Glenn worden nog toegevoegd zodat zij ook de documenten kunnen raadplegen.
T-shirts
Zwarte T-shirts werden gepast en kleur groen voor de tekst werden gekozen.
Philip zal deze bestellen, de maten werden doorgegeven. Hij gaat nog extra T-shirts bestellen voor
de extra helpers op de activiteiten.
Diepvries
We gaan een diepvries aankopen (70cm diep). Dit zal max 250 EUR zijn. Pieter geeft de
toestemming.
Deze aankoop werd ondertussen uitgevoerd. Een diepvries van 200 EUR werd aangekocht.
Veilig verkeer Zandhoven
Vergadering is op 29 mei 2017. Viki heeft zich verontschuldigd.
Christel kijkt na in haar agenda of zij aanwezig kan zijn, anders gaat Annick.
Pulle, dorp vol plezier
Ijsjes versieren en verkopen. Krijttekeningen met stoepkrijt van de kerk tot ’t Anker. Kinderen
noteren hun naam op een papier en die worden getrokken om 3 spelenkaarten te verdelen.
Bij slecht weer gaan we kleurplaten kleuren. Dit kan doorgaan in de inkom van de kerk of een
tentje voor de kerk. Bij de kleurplaten worden er drie geloot die een spelenkaart winnen voor het
schoolfeest.
Ijs wordt niet teruggenomen.
1x 5l chocola, 1x aardbei 5l, 2x X 5l vanille. We mogen ten allen tijde komen bijhalen, enkel
vanille.
Horentjes, lepeltjes, potjes, 1 ijsschep, slagroom, discobolletejs en nootjes zijn besteld.
Koekjes kunnen nog besteld worden bij de boer, maar hier wordt voor gezorgd.
Vriezer wordt gehaald door organisatie van Pulle, dorp vol plezier. Viki gaat alles ophalen bij de
boer.
Er worden vlaggetjes voorzien om het kraam te versieren.
Penny en Annick zorgen voor extra ijsschep.
Lolly’s, chocolade bolletjes, vuurwerkstokjes worden door Philip gehaald.
Viki is stoepkrijt gaan halen, grote doos voor kleurplaten, kleurpotloden hebben we van de school.
Cleanex wordt gehaald door Viki.
Bon voorzien met ‘goed voor een spelenkaart’ om aan de ‘winnaars’ te geven.
Viki heeft een doos voorzien om de namen in te doen om de namen te kunnen trekken.
Om 10u klaarzetten en om 13.30u begint het. Helpers op post (Annick, Penny, Sofie, Viki, Philip)

Evaluatie
Wafelslag
718 dozen verkocht (80 meer dan vorig jaar). Goede verkoop en goeie reacties van kopers.
Hobbynamiddag
Pannenkoeken liepen goed met de inductievuren.
Volgend jaar werken met 1 toog en voor iedereen dezelfde prijs voor de drank (geen kindertoog
meer).
Chips werd dit jaar niet goed verkocht, vorig jaar was dit wel het geval.
Kindjes hadden allemaal hun materiaal bij. Dus lijst op website en aan de school werken wel.
Er is gevraagd om toezicht te houden tijdens de pauze omdat kinderen door de poort lopen.
We zullen de gele poort toehouden en iedereen langs de witte deur naar binnen laten komen.
Toezicht houden lijkt ons moeilijk.
Fuif
Fuif was een succes. Er waren 250 mensen. Een goede voorverkoop.
Opbrengst 3162 EUR.
We kunnen spreken van een goede eerste editie.
Zijn 3 verkooppunten nodig? Enkel Astrix heeft kaarten verkocht.
Gin Tonic deden het heel goed. Andere coctails deden het minder.
De prijs van de coctails was aan de lage kant, deze prijs kan opgetrokken worden voor een volgende
editie.
Billijke vergoeding is 58 EUR en de boete is 120 EUR. We moeten dit dus volgende keer zeker
betalen. Sabam: boete is 30% op het bedrag.
Er waren zeker voldoende helpers, minder mag zeker niet.
Papier voorzien aan de kassa dat de bonnetjesverkoop verhuist naar de toog.
Ook voorzien aan de kassa wat de prijs van de inkom is.
Pijl voorzien aan het café dat de ingang langs het Anker is.
Info vanuit de school
Volgend jaar zal het eerste leerjaar nu ook in het tweede leerjaar gesplitst blijven. Er is maar 1
digitaal bord voor het tweede leerjaar. De school vraagt nu of er de mogelijkheid is om nog te
sponsoren voor een digitaal bord mee te sponsoren.
Pieter heeft dit nagekeken en dit kan financieel voor de oudervereniging.
In kalenderjaar 2017 zorgen we dan voor 5000 EUR extra voor een digitaal bord.
In kalenderjaar 2018 is er dan geen project voor de school dat wij sponsoren. We zullen het geld
dan voorzien voor eigen werking.
Er moet niet ingehouden worden op schoolbussen, want dat is ten nadelen van de kinderen.
Als de inkomsten kleiner zullen zijn in de toekomst, moet het dan wel bekeken worden.
Tevredenheidsonderzoek
Drankbeleid: opgelegd dat enkel plat, en bruiswater en melk mag aangeboden worden. Wat doen
we ermee?
Te grote klassen: dit wordt vrijdag 12-05 bekeken. Er is mogelijkheid om klassen te beperken.
Leerkrachten zijn bevraagd en ook de leerlingen worden op dit moment bevraagd. Zorgjuf zal dit
dan ook in grafieken zetten en dan kan dit ook bekeken worden.
Opruimactie
Op 28 augustus wordt er met een leerkrachtenteam een opruimactie gehouden.
Alles wordt in bakken gezet en er wordt genoteerd wat erin zit en waar deze gestockeerd worden.
We kunnen dan ook eventueel met een delegatie van de oudervereniging opruimen die dag.
Koeltoog uitlenen bij het huren van de zaal
Leerkrachten, leden en ex-leden van de oudervereniging mogen de koeltoog lenen.

Koel bewaren van de boterhammen
Er is geen mogelijkheid op school om deze koel te bewaren. Brooddozen worden verzameld in een
bak en staan op de gang, niet in de zon. Er zijn brooddozen met een koelelement die ouders kunnen
aankopen in de winkel voor hun kinderen.
Verzekering
Alle vrijwilligers van de school zijn goed verzekerd: hoofdelijk, lichamelijke schade,
dienstvoertuigen. Schade onderweg van en naar de activiteit is niet gedekt. Dit zou voor 40 EUR
extra kunnen. Deze kosten worden dan betaald door de school. Dan is alles deftig verzekerd.
Vrijwilligersverzekering is niet meer nodig. Maar deze is gratis, dus kan nog altijd genomen worden.
Fit- en fundag 23 juni 2017
Springkasteel is OK.
Sponsoring van 250 EUR is ook OK voor dit jaar.
Marilou van 2KO heeft ook een springkasteel. Navraag of deze kan gebruikt worden.
Yoga en habkido zullen er zijn.
Katleen gaat fruit halen in de Colruyt.
Fruit snijden: Sofie, Jolanta om half 9 en Ilse belt nog rond voor extra helpers.
Afscheid kleuters woensdag 28 juni om half 7
Receptie kleuters op het terras van de kleuters of in de klas van Elke
Foto’s op de website zetten van de kleuters.
Hier is geen hulp nodig van de oudervereniging.
Afscheid 6de leerjaar 28 juni om half 8
Receptie lagere school is onder het afdak.
Klaarzetten vanaf 19u.
Groentjes, hapjes, … worden voorzien door Ilse en Sofie.
Penny, Viki, katleen, Philip, Sofie komen helpen.
Foto’s op de website
Enkel duidelijke foto’s op de website plaatsen en de wazige niet. Wordt doorgegeven aan de
leerkrachten.
Verdeling werkgroepen en verantwoordelijkheden
Zie verslag op Google-drive.
Ilse en Philip zullen volgend jaar duo voorzitterschap doen en daarna neemt Philip het over.
Overlopen schoolkalender 2017-2018
Eerste vergadering oudervereniging: dinsdag 5 september 20u
Mosselfeest: 14 en 15 oktober
Kienavond: 18 november
Grootouderfeest: 19 en 20 december
Kerstontmoeting: 22 december
Wafelverkoop: ergens februari
Hobbynamiddag: 11 maart
Fuif: 21 april
Sportklassen: vermoedelijk 14 mei
Schoolfeest: 2 juni
Fit-en fundag: 22 juni
Afscheid KS en 6LO: 27 juni
Afscheid van kinderen met een ijsje: 29 juni

Schoolfeest
Donderdagavond levert brouwer al. Dan kunnen we vrijdagmorgen de toog zetten. Nico Van Laer
komt mee de toog zetten.
Kleine flesjes voor frisdrank zou voor het verbruik van vorig jaar 200 EUR minder hebben
opgeleverd. Er wordt gevraagd aan de brouwer dat er voldoende koeltogen kunnen geleverd
worden. School Zoersel heeft ook een koelwagen. Hier wordt achter gehoord door Christel.
Kleine flesjes worden goedgekeurd.
Rode wijn en Hoegaerden worden geschrapt. Wordt niet voldoende gedronken.
Prijzen: 1,60 EUR voor frisdrank. Op de drankenkaarten moet je 10 vakjes van 0,40 EUR voorzien.
3,2 EUR voor sterke dranken
3,6 EUR voor een hamburger en 4 EUR voor een schoolburger
1,20 EUR voor een ijsje.
Kopieerwerk mag bezorgd worden aan de school tegen volgende vrijdag 19 mei.
School heeft een sorteermachine om klein geld te sorteren. Deze mag gebruikt worden.
Prijs van de spelenkaart: 4 EUR voor 10 vakjes en op achterkant melding dat ze in het prijzenkraam
punten kunnen inruilen.
Sofie zorgt voor elektriciteitskasten en Annick en Dries voor togen. We spreken hiervoor af om dit
samen te doen. Dit op donderdagavond.
Pannenkoeken worden gebakken op inductiekookplaten. Sofie zorgt nog voor een extra inductie
pannenkoekenpan.
Annick en Tess bakken pannenkoeken.
Katleen en Viki doen prijzenkraam, voorstel wordt gedaan om dit op een andere locatie te doen, vb
refter(goed weer) of polyzaal (slecht weer). Dan kan refter als cafetaria gebruikt worden.
We hebben een mannenstem nodig om de leerkracht aan te kondigen op het schoolfeest. Glenn zal
dit op zich nemen.
Voor het eten moeten de alergenenfiches opnieuw opgefrist worden.
Panelen voor het podium worden voorzien voor meester Chris.

Volgende vergadering 06-06-2017

