Verslag vergadering 02-09-2021
Aanwezig: Philippe, Jan, Pieter, Viki, Tess, Katrin, Marie-Anne, Cyndi, Els, Nathalie, Sofie, juf
Evelien, juf Ellen, Christel, Kristel, Isabelle
Verontschuldigd: Tom, Jolanta, Glenn
Verslaggever: Sofie

Info vanuit de school
zwemmen
1, 2 Lo gaan om de 14 dagen zwemmen. 3, 4,5 en 6 LO gaan alternerend zwemmen.
Dit betekent dat ze zeker 1 keer per maand zullen gaan zwemmen. Bij het 1 en 2LO
wordt er vooral ingezet op het leren zwemmen.
Bussen zullen door OV gesponsord worden.
jaarkalender (wijzigingen overlopen)
Kerstspel wordt vervroegd naar 16 en 17 december (grootouderfeest)
Aanvullen vergadering: 8 november op jaarkalender
ifv privacy toestemming rond het publiceren van foto’s op de FB pagina
Lijst wordt doorgegeven van kinderen die niet op FB pagina mogen zodat wij als OV
er ook rekening mee kunnen houden.
Pardoes
Boekenbeurs op school organiseren. Ouderverenging wil dan de cafetaria voor hun
rekening nemen. Opbrengst: boekenbonnen voor de school en opbrengst cafetaria
voor oudervereniging.
Jaarthema #Impuls
Info-avond mediawijsheid: hoe ga je met social media om, hoe doe je dit met
kinderen. Eventueel bij Huis van Kind via opvoedingswinkel. Bij de OV is hier alvast
wel interesse voor om te komen luisteren als dit georganiseerd wordt door de school.
Overzicht opbrengsten 2020-2021 en begroting 2021-2022
Project: juni evalueren hoeveel we kunnen uitgeven aan het project voor school
Eerste trimester: nagenoeg geen inkomsten, waardoor het moeilijk in te schatten
hoeveel we kunnen uitgeven aan een project.
Busreizen: uitkijken dat als er activiteiten dichtbij kunnen, dat er dan geen bus wordt
ingelegd om een verre verplaatsing te maken wat ook nu kan.
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Info-avond
Kleuterschool maandag 6 september op 18.30u
Info-avond in de klas, niet gezamenlijk in de turnzaal.
Marie-Anne maakte een filmpje met foto’s tekst. Knap gedaan, Marie-Anne!!
Lagere school: dinsdag 7 september om 19.00
Voorstel OV: Info-avond spreiden over meerdere avonden omdat het moeilijk
combineren is met meerdere kinderen
Alternatief kienavond?
20 november 2021: Quiz
Werkgroep: Kristel, Cyndi en Philippe zullen de vragen opmaken en de quiz in elkaar
steken. Els en Viki zorgen voor de catering op de quiz (cfr Kien)
Jumping Zandhoven
Zaterdag 4 september:
08.30u tot 13.00: Katrin en Jan
13.00u tot einde: Tom, Philippe, Pieter
Zondag 5 september:
09.30u tot 13.00= Viki, Els
13.00u tot einde: Sofie, Nathalie, Cyndi
Varia
Schoolrekening
Schoolrekening is niet duidelijk: gevraagd om duidelijk overzicht zodat we weten voor
wat we betalen: vb kind 1 heeft 23 middagen en kind 2 heeft 27 middagen blijven
eten, terwijl ze allebei altijd samen blijven eten.
Gevraagd om meer transparantie over wat er gefactureerd wordt.
Middagtoezicht loopt wel moeilijk omdat alle gegevens moeten binnen zijn van de
leerkrachten om te verwerken. Ze werken met een stick die doorgegeven wordt.
Brief bosklassen
Geen vermelding van de OV die de korting voor een tweede kind sponsort. Zal
rechtgezet worden bij een volgende briefwisseling via mail.
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Taakverdeling:
Info-avond: Marie-Anne
Jumping: Glenn
Take Away: Nathalie
Quiz: Kristel, Cyndi, Els, Tess, Philippe
Kerstdrink : Katrin, Kristel (gaat niet door dit jaar omdat het kerstavond is)
Wafels: Pieter
Hobbynamiddag:
- Algemene organisatie: Nathalie, Sofie Katrin
- Cafetaria bestellingen: Viki, Els
Fuif: Philippe, Jan, Glenn, Bart
Schoolfeest:
- Algemene organisatie: Pieter
- Organisatie: cafetaria/brouwer : Viki, Els
- Organisatie / aankopen eetkramen: Pieter, Viki
- Organisatie / aankopen spelenkramen: Nathalie, Cyndi
- Voorzettogen bestellen gemeente: Katrin
Afscheid KS + LS: Sofie, Kristel
De volgende vergadering heeft plaats op DINSDAG 5 OKTOBER 2021 om 20u.
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