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VERGADERING OR GVBS Zoutleeuw 
 

Woensdag 11-03-2020 
 

VERSLAG 
 

 

Aanwezig:  

Cindy, Sandra, RietV, Clara, Diederik, Nancy, Liesbet, Laetitia 

Verontschuldigd: 

Iris, Tina, RietT, Annemieke & leerkrachten (wegens COVID-19) 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Cf. Document “2020_02_12_Verslag OR vergadering_feb” 

 

2. Wijziging in het OR bestuur 

Cindy neemt ontslag als voorzitter. 

Vanuit het bestuur zijn er 2 nieuwe kandidaten voorgesteld: Sandra en Clara. De leden 

gaan hiermee akkoord om een van beiden te verkiezen, en dit tot het einde van het 

schooljaar. 

Er wordt gestemd onder de aanwezigen voor 

Sandra = voorzitter 

Clara = ondervoorzitter 

Cindy blijft mee in het bestuur en wordt nog even penningmeester. 

Begin volgend schooljaar zullen er nieuwe verkiezingen plaatsvinden. Dan moet er ook 

gekozen worden voor een nieuwe secretaris, vermits RietV haar laatste maandjes aan 

het presteren is ;-) 

 

3. Inbreng directie 

 

 Nieuwbouw 

Verhuis is volop aan de gang waardoor er waarschijnlijk geen hulp meer nodig is 

tijdens de grote vakantie. 

Er volgt nog een openingsceremonie op donderdag 07/05/2020 voor het personeel. 
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4. Financieel gedeelte 

Cf. SandraS 

A. Stand van zaken rekening 

 

Op rekening OR: +/- 5.500,00 EUR  

--- volgende rekeningstand is beschikbaar op 01/04/2020! 

 

B. Bestaande bestedingen (nog te goed) --- deze zullen wegens COVID-19 dit 

schooljaar echter niet meer besteed worden 

 5,00 EUR/leerling voor schoolreis (wordt verrekend na de schoolreis)  

= +/- 2000,00 EUR 

 Hapjes/drank proclamatie = +/- 500,00 EUR 

 Fruitdagen = +/- 80,00 EUR (3x) / nog twee tegoed! 

 

5. Fruitdagen 

 

 Fruitdag vorige week 05.03.2020: 

Reactie Annemieke: Alles prima verlopen! Héél erg bedankt hiervoor! 

 

 Nog 1 fruitdag op DO. 14.05.2020 door Cindy en Clara  

 Appelen (160) en peren (150), naar gewoonte gesponsord door Guy @Healthy Fruit. 

 Bananen (60) en druiven (12 blauwe, 6 witte) in Colruyt of via bestelbon Delhaize. 

 De verdeling gebeurt, zoals steeds, op school de namiddag/avond voordien. 

---  NOTA OR BESTUUR: geannuleerd wegens COVID-19. 

 

6. Eetfestijn – ZA. 21-03-2020 --- ZA.20-06-2020 

 

Richtlijnen COVID-19: alles uitstellen tot na 31 maart (voorlopig) 

Nieuw voorstel: ZA. 20 juni 2020. 

 

 Trekkers: Cindy – RietT – Liesbet – Diederik – RietV 

 

 Stand van zaken 

WG heeft roadbook opgesteld en zal deze nu als leidraad gebruiken voor de verdere 

organisatie van het pastafestijn. 

 

Wat al vastligt: 

 Zaal de Kring = ok 

 Traiteur Pascal Brants = ok  

 Drank = ok 

 PPT voor op beamer = ok 

 Prijzen = ok 

 Drukwerken = ok 

 

 Takenlijst is ondertussen bij Annemieke voor de verdere invulling. 
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 Inschrijvingen: deze werden ondertussen door Annemieke via mail bezorgd aan het 

bestuur. 

Annemieke stuurt een brief uit via Gimme om de gewijzigde datum door te geven. 

Alle inschrijvingen blijven gelden, tenzij ouders hun geld wensen terug te krijgen. 

Dat gebeurt via de schookrekening. 

 

 Gezien de richtlijnen mbt COVID-19 zal er op regelmatige basis verdere opvolging 

gebeuren door het bestuur. 

 

---  NOTA OR BESTUUR: geannuleerd wegens COVID-19 – eventueel nog afhaal 

– zijn we nog aan het bekijken met Annemieke 

 

7. Belangrijke VARIA 

 

 Ronde van de tafel/leerkrachten 

--- deze vervalt daar de leerkrachten niet aanwezig zijn. 

 

8. Planning activiteiten schooljaar 2020-2021 

 

 Agenda volgend schooljaar dient besproken en vastgelegd te worden !! 

Reactie Annemieke: graag tijdens vergadering een aantal richtdata opgeven. 

Directie kijkt na of dit lukt op de agenda. Achteraf kunnen er dus nog wijzigingen zijn. 

 

 Activiteiten: 

 Koffiemoment eerste schooldag 

--- ligt reeds vast op dinsdag 01/09/2020 

 

 Gezinswandeling  

--- ligt reeds vast op zondag 27/09/2020 of ev. zondag 20/09/2020?? 

 

 Kerstdrink 

--- ligt reeds vast op vrijdag 11/12/2020 om 13.30u. 

cf. grootouderfeest + oudercontact !) 

 

 Ontbijtmanden 

Reactie Annemieke op de ontbijtactie van D-Motion: 

Iedereen is vrij om hieraan deel te nemen. 

Gaan wij de ontbijtactie nog terug opnemen of gaan we voor iets anders/valt 

dit weg?  

Dit vraagt enorm veel organisatie en de winstmarge is relatief klein. 

Voorstel vanuit de school om 1 schooljaar enkele basic activiteiten op een 

goede manier uit te werken! 

 

Dus ouderraad beslist om inderdaad nog geen ontbijtactie te plannen voor 

volgend schooljaar maar het eetfestijn nu goed uit te werken en te laten 

slagen. 

 

 Eetfestijn 

Reactie Annemieke: voorstel vanuit de school zaterdag 20/03/2021. 

= ok voor ouderraad 
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 Fruitdagen 

Annemieke heeft volgende donderdagen ingepland: 

Donderdag 01/10/2020 

Donderdag 04/03/2021 

Donderdag 13/05/2021 

 

 Eindeschooljaarshappening (kleuteractiviteit + kidsfuif) 

Maandag 21/06/2021 

 

 Rode Loper + Ijsjes 

Woensdag 30/06/2021 

 

 Proclamatie 

Vrijdag 26/06/2021 

 

 Andere activiteiten 

Reactie Annemieke: 

Voorstel vanuit de school: ouderbars organiseren tijdens oudercontacten. 

Data 2020-2021: 

Vrijdag 11/12/2020 cf kerstdrink (rapport op 8/12) 

Dinsdag 30 maart 2021 (rapport op 26/02) 

Maandag 21 juni 2021 in combinatie met kinderfuif (rapport op 18/06) 

= ok voor ouderraad 

 

Eventueel nieuwe koekjesverkoop? Cf. BANI of LOTUS 

BV. in februari rond valentijn? 

 

9.  Schoolfeest – ZA. 16.05.2020 

 

 Trekkers: geen trekkers uit OR 

 

 Mensen die zich reeds opgegeven hebben om te helpen: 

Diederik, Clara, RietV, Nancy, Cindy, RietT(?), Laetitia 

 

 Ook al even gebrainstormd over tentje OR 

 tentje + logo’s sponsors !! 

 info boekje OR 

 doc. sponsors nieuw schooljaar 

 doc. nieuwe leden gezocht 

 tentje telkens met 2 bemannen graag 

--- Sandra + Tina hebben zich reeds opgegeven 

 

---  NOTA OR BESTUUR: geannuleerd wegens COVID-19. 
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10.  Eindeschooljaarshappening  – MA.22.06.2020 

 

 Trekkers: geen trekkers / kan geregeld worden via algemene vergadering! 

--- RietT checkt met Eva Quintelier en maakt TO DO lijst op ! 

--- Liefst tegen volgende vergadering voor verdere bespreking + aantal zaken 

moeten nu al opgenomen worden, cf. nadarhekken / DJ (Eric?) 

 

 Voor de kleuters : boerderij op wielen: stal-ter-koze.  

--- OK en is ondertussen vastgelegd! 

 

 Wat mogen we verwachten? 

De mobiele boerderij is een boerderij op verplaatsing met allerlei 

boerderijdieren. De boerderij kan op zowel een harde ondergrond als gras 

geplaatst worden. 

--- nog te checken met Annemieke 

 

Ze hebben bij: 

 Olaf de geit, 

 Alice het varken,  

 Max de koe,  

 de cavia's,  

 de ezels Joep en Little Joe  

 Dreamy het miniatuurpaardje. 

 als het weer goed is een schildpad 

Zij zullen aanwezig zijn van 9u tot 12u. 

Kleuters mogen binnen in de boerderij en mogen daar de dieren borstelen of 

knuffelen. 

--- graag een ruimte voorzien om de aanhangwagen en auto te plaatsen! 

 

 

 Wat wordt er van de OR/leerkrachten verwacht? 

Er wordt gevraagd om samen met de leerkracht een beetje mee te helpen om 

de kleuters rustig te houden en ervoor te zorgen dat de dieren met respect 

behandeld worden. 

Beste is om dit klas per klas te laten verlopen, hiervoor zullen we op 

voorhand een schema op stellen --- 2 personen van de OR om dit in goede 

banen te leiden. 

Nadien krijgen de kleuters ook nog een drankje en een koekje. 

 

 Voor de LS : Kidsfuif  

--- wordt op de volgende vergadering opnieuw opgepikt. 

---  NOTA OR BESTUUR: geannuleerd wegens COVID-19. 

 

11.  Rode Loper + ijsjes   – DI. 30.06.2020 

 

 Trekkers: geen trekkers / kan geregeld worden via algemene vergadering! 

 

 Personen die zich opgegeven hebben om te komen helpen: 

SandraS., RietV., Lies, Cindy 
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 Voorstel van juf Karen/De Ijshut: 

Juf Karen heeft voorgesteld om die laatste voormiddag zelf met haar foodtruck ter 

plekke komen, zij zou dan het ijs zelf uitscheppen en bedelen; wij moeten er enkel 

zorgen dat de leerlingen klas per klas aanschuiven. Zelf zorgt juf Karen voor 

voldoende potjes, lepeltjes en hoorntjes. 

Wij zorgen wel nog voor het afval! 

 

Het financiële luik moeten we wel nog even bekijken. 

 

---  NOTA OR BESTUUR: geannuleerd wegens COVID-19 – eventueel nog wel 

iets voorzien of verplaatsen naar begin september – zijn we nog aan het 

bekijken met Annemieke. 

 

12.  Proclamatie   – VRIJ. 26.06.2020 

 

 Niemand kan zich vrijmaken om die dag te komen helpen. 

 Trekkers: geen trekkers / kan geregeld worden via algemene vergadering! 

---  NOTA OR BESTUUR: geannuleerd wegens COVID-19 – eventueel nog wel 

iets voorzien voor de zesdejaars of verplaatsen naar begin september – zijn we 

nog aan het bekijken met Annemieke. 

 

13. Belangrijke VARIA 

 

 Ronde van de tafel 

 Infoavond instapklasje KS1 op 31/03/2020 – verplaatst naar 23/04/2020 !! 

--- 2 personen gezocht die beetje info kunnen geven en boekjes uitdelen 

--- Clara & Cindy 

---  NOTA OR BESTUUR: geannuleerd wegens COVID-19. 

 

14. Volgende vergaderingen 2019-2020 ! 

 

 Woe. 22.04.2020 om 19u45 

 Woe. 27.05.2020 om 19u45 

 Vrij. 12.06.2020 om 19u00!!  ETENTJE – cf. eventueel Sint-Joris Hoeve te Alken? 

 

---  NOTA OR BESTUUR: geannuleerd wegens COVID-19 --- misschien dat er 

begin juli terug kan vergaderd worden en anders eventueel een online 

vergadering voorzien om alles samen eens te finetunen naar volgend 

schooljaar toe! 

 


