Verslag ouderraad 05/09/2017
Aanwezig : Joost, Jos, Frank, Helwig, Ben, Meester Dirk, Juf Gerlinde, Juf Peggy
Verontschuldigd : Vanessa, Jimmy, Bert
Financiën :
-

-

Vorig schooljaar waren de inkomsten goed :
 Eetfestijn : ongeveer hetzelfde gebleven
 Wafelverkoop : stijging in de inkomsten
 Schoolfeest : de inkomsten waren ok
 Ontbijtpaketten : het was de eerste keer en Joost is er tevreden over.
Jos heeft ons tijdens de vakantie de cijfers gemaild.
De factuur voor de eidejaarsbarbecue was niet correct. Er werden ons 50,00 EUR teveel
aangerekend maar die zullen vergoed worden. Jos volgt het op.
Dit jaar was er 1 speciale kost : de bussen voor de openluchtklassen. Dit zal de komende jaren
terugkomen wegens de splitsing van 2e tem 5e leerjaar.

Belangrijke data voor het nieuwe schooljaar :
-

-

-

-

De voorziene data voor de vergaderingen van de ouderraad zijn :
3 oktober
7 november
5 december
9 januari
6 februari
6 maart
17 april
8 mei
5 juni
Eetfestijn : op 3 en 4 februari 2018
De Sint zal uitgenodigd worden op dinsdag 5 december (aangezien 6 december op een woensdag
valt).
Kerstfeest (met toneel 6e leerjaar) op 22 december (in 2 shiften wegens lagere school). We
zullen St.- Martinus moeten boeken. De school is geen optie want dit jaar (met de kleuters)
stonden de ouders al in de gang.
Schoolfeest : 24 juni 2018
Eindejaarsbarbecue 6e leerjaar : 29 juni 2018
Wafelverkoop : de brief zal meegegeven worden op 9 oktober, inschrijven kan t.e.m. 27 oktober.
De levering zal gebeuren in de tweede helft van november. Jos vraagt na of onze aankoopprijzen
nog steeds dezelfde zijn.
Ontbijtpaketten : Joost zou deze om de 2 jaar willen aanbieden en dit schooljaar dus iets anders
willen doen.

Infoavonden :
-

Wat doet de ouderraad ? Vorig jaar waren er chips + dranken van Walraevens. Dit jaar zullen
we hetzelfde doen. Jos staat in voor de bestellingen.

Speelplaats :
-

Er komt een nieuwbouw voor de kleuters die in eigen beheer door de gemeente zal gezet
worden. Daardoor krijgt de lagere school 4 extra lokalen beneden.
De verfraaiing van de speelplaats zal dus in fasen moeten gebeuren : eerst de achterkant en eens
de nieuwbouw voltooid, de voorkant. Juf Peggy geeft ons een voorstel op papier (zie pg 3 van dit
verslag) en zal tegen de volgende vergadering prijzen opzoeken.

Varia :
-

-

Er is een andere traiteur voor de warme maaltijden : dit komt omdat ere en nieuw raamcontract
afgesloten werd. Deze nieuwe traiteur doet enkel schoolmaaltijden.
Tutti Frutti: de school krijgt minder subsidies en hierdoor zal de bijdrage van de ouders lichtjes
stijgen.
Er wordt besproken om eventueel soep aan te bieden voor de leerlingen en kleuters die
boterhammen eten ‘s middags. De ouderraad zou hiervoor eventueel kunnen kijken (met een
‘soepkaart, vergelijkbaar met de drankenkaart) aangezien dit niet in het raamcontract zit.
Wat met de bus voor de kinderen die opstappen aan de kant van de grot? Door de werken op de
steenweg zouden er problemen kunnen zijn voor de grote bus. Juf Peggy kijkt of er eventueel
een kleinere bus kan ingezet worden.

Volgende ouderraad : dinsdag 3 oktober om 20 uur.

