VERGADERING OR GVBS Zoutleeuw
Woensdag 16-03-2022

VERSLAG

Aanwezig: Sandra, Clara, Kim, Kristien, Cindy, Jennifer, Tim, Nancy
Verontschuldigd: Liesbet, Laetitia, Tina en Carmen

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Cf. Document “2022_26_01 Verslag OR vergadering_januari”
Geen opmerkingen.
2. Nieuwe leden:

- We verwelkomen Jennifer in onze groep.
3. Inbreng directie:

Wegens afwezigheid van Juf Annemieke neemt Meester Tim deze taak voorlopig
over.
4. Voorbije activiteiten:

- fruitdag: er was voldoende fruit, de mandarijnen vielen in de smaak. De grote
blauwe dozen waarin de appelen geleverd werden, staan nog op school. Wat moet
hiermee gebeuren. Laetitia kom jij deze terug ophalen?
- vlaamse avond en pizza/pastaverkoop: beide activiteiten zijn goed verlopen. De
reacties waren positief: vooral de lasagne was heel lekker, de meningen over het
deeg van de pizza waren verdeeld. We danken graag de mensen van het
secretariaat nog even voor het opstellen van de lijsten zodat wij een mooi
overzicht hadden. De bestellingen werden met 4 personen klaargezet; dit was
ruim voldoende. Deze activiteit is zeker voor herhaling vatbaar.
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5. Rekeningstand:

Volgende week zal er een nieuw overzicht beschikbaar zijn. Normaal krijgen we 3
maal per jaar zo een overzicht maar het vorige overzicht is al van september
geleden en ondertussen zijn er al enkele activiteiten geweest. We willen graag na
elke activiteit een overzicht zodat we een zicht hebben op de opbrengst.
6. Activiteiten die dit schooljaar nog doorgaan:

- Wafelverkoop 29/04/2022: we bieden dezelfde soorten aan als vorig
schooljaar. Bestellen kan t.e.m. 20 april 2022. De brief gaat op 21 maart mee met
de leerlingen en wordt ook op Gimme geplaatst. Vanaf een bestelling van 10 dozen
kunnen deze ook aan huis geleverd worden. Wie kan komen helpen om de
bestellingen klaar te zetten op donderdag 28 april: Cindy, Kim, Jennifer en Nancy.
! touw voorzien om eventueel dozen bij elkaar te binden en te dragen.
- Schoolfeest 21/05/2022: om organisatorische redenen zal het schoolfeest niet
doorgaan. Door de werken op de middenschool kan er geen gebruik gemaakt
worden van de speelplaats van de middenschool. De speelplaats van onze school is
te klein en er is onvoldoende volk om te helpen. Er zal waarschijnlijk een
beleefdag georganiseerd worden door het feestcomité, Tim vraagt na. De
ouderraad laat alvast weten helpende partij te zijn om het schoolfeest toch te
kunnen laten doorgaan.
- Ijsjes: 28/06/2022 in de namiddag: Kristien is prijs gaan vragen bij het Bolleke
(=sponsor); voorstel is om klas per klas naar het Bolleke te gaan, (zo kan het ijs
daar ter plaatse geschept worden en is er geen problemen zoals ijs dat nog te
hard is of gesmolten is tegen dat de laatste klasgroep langskomt). er is een grote
tuin waar de ijsjes gegeten kunnen worden; er worden 2 à 3 verschillende soorten
ijs aangeboden; prijs per bol is 1,50€. Tim vraagt nog na of de datum klopt.
Kristien vraagt nog na bij het Bolleke hoe ze de organisatie die dag zien zitten.
- Einde schooljaar activiteit: 27/06/2022: - fuif lager: owv het feit dat er geen
grasveld meer ter beschikking is voor de turnzaal zoeken we naar een alternatief.
Voorstel: fuif laten doorgaan tijdens de schooluren: bv 1 ste – 3de leerjaar
kinderdisco in de namiddag van 13.00-15.00; 4de – 6de leerjaar van 16.00 – 18.00.
Eventueel een stuk van de speelplaats afzetten voor de fuif zodat de leerlingen
toch buiten kunnen. Welke dj? Tim vraagt na wie er vorig jaar muziek gespeeld
heeft. Cindy vraagt aan haar echtgenoot of hij eventueel kan. We plaatsen een
oproep op facebook naar ouders toe die graag willen komen helpen.
- Boerderij kls: Cindy vraagt na of die mevrouw dan nog beschikbaar is. Voor de
aanhangwagen is er een stuk beton nodig waar deze op kan staan.
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- Rode loper einde schooljaar: 30/06/2022: half uurtje voor het einde van de dag
de ouders laten toekomen op school. Leerlingen van het 6de leerjaar (zij nemen
afscheid van de lagere school) en kls van de 3de kleuterklas (nemen afscheid van
de kleuterschool) lopen op de rode loper → elke leerling van het 6de leerjaar
neemt hierbij een kleuter van de 3de kleuterklas bij de hand en brengt hen van de
kleuterspeelplaats naar de speelplaats van de lagere school.
7. Planning schooljaar 2022- 2023

- Donderdag 1 september 2022: eerste schooldag: ’s ochtends koffie aangeboden
door de ouderraad
- ouderbar: enkel bij kerst (samen met grootouderfeest = 16/12/2022) en op het
einde van het schooljaar
- wafelverkoop: september 2022
- Dag van de leerkracht: woensdag 5 oktober 2022
- afhaal Vlaamse avond: 18/11/2022 ipv 19/11/2022
- grootouderfeest / kerstdrink: 16/12/2022
- Dag van de directeur: 31 januari 2023
- afhaal pizza/pasta: maart 2022
- gezinswandeling: april 2023
- schoolfeest: mei 2023? Hier zal onze hulp voor gevraagd worden
- einde schooljaar
- ijsjes + rode loper
- 3 fruitdagen:
• Donderdag 29 september 2022
• ?
• ?
8. Data vergaderingen schooljaar 2022 - 2023

Deze zijn voorlopig nog moeilijk te bepalen. Leden met kinderen die hobby’s
hebben, hebben nu nog geen zicht op de trainingen, … voor volgend schooljaar.
Tijdens de 1ste vergadering van het nieuwe schooljaar zullen deze data vastgelegd
worden.
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9. Varia:

Ronde van de tafel:
- Schoolraad: Clara Moria is een van onze vertegenwoordigers in de
schoolraad en merkt op dat ze als Clara Dumst genoteerd staat en wil dit
graag laten aanpassen naar Clara Moria. Op 22/04/2022 komt de
schoolraad normaal samen.
- Verslagen website school: de meest recente verslagen ontbreken op de
website. Nancy stuurt de verslagen van het huidige schooljaar opnieuw
door naar Tim zodat dit aangepast kan worden.
- Materiaal Ouderraad: dit staat nog steeds bij Cindy, maar hadden dit
graag op school gestockeerd. Eventueel onder de trap waar vroeger de
drank geplaatst werd. Tim vraagt na of dit mogelijk is naar
veiligheidsnormen en zoekt eventueel een alternatief.
- Vergadering van 25 mei laten staan.
- Wie graag volgend schooljaar een functie wil opnemen in het bestuur kan
hier al eens over nadenken. Dit schooljaar nemen we afscheid van 2 leden
(Sandra onze voorzitter en Tina verantwoordelijke van de
facebookpagina) wegens afstuderen van hun kind.
Volgende vergadering woensdag 20 april 2022 om 19.30 in de Passant.
Tot dan!
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