VERGADERING OR GVBS Zoutleeuw
Dinsdag 26-11-2019

VERSLAG
Aanwezig:
Cindy, SandraS, Eva, RietV, Liesbet, RietT, SandraN, Clara, Diederik
Verontschuldigd:
Iris, Tina, Nancy, Lies
geen directie/leerkrachten aanwezig

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Cf. Document “2019_10_23_Verslag OR vergadering_okt”
Geen opmerkingen

2. Inbreng directie

Directie en leerkrachten zullen deze keer niet aanwezig zijn, dus geen inbreng voorzien.

3. Verslag schoolraad – cf. RietT

4. Financieel gedeelte

Cf. SandraS
A. Stand van zaken rekening
Momenteel nog geen nieuw financieel overzicht ter beschikking --- 18.12.2019!
Blijft dus: algemeen totaal: +/- 6500,00 @ 7000,00 EUR
--- blijft een pijnpunt – ouderraad wenst graag makkelijker inzage mbt tot de
bestedingen – anders kan hier moeilijk een beslissing in genomen worden
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B. Nieuwe bestedingen: voorstellen schoolteam in het kader van het
nascholingsplan


Beginnende investering in techniekruimtes
Techniekkasten werden aangekocht – cf. mail Annemieke
Er is in het budget onverwacht wat ruimte gekomen. Daardoor hebben ze de
aankoop van de techniekkasten kunnen doen.
Wat er nu nog moet gebeuren, is de aanschaffing van werkbanken en
werkmateriaal. De man van juf Sonja is specialist ter zake en buigt er zich over.
Ofwel maakt hij zelf de werkbanken ofwel bekijkt hij de mogelijkheid om deze
aan te kopen. Afhankelijk van de prijs-kwaliteit verhouding.
--- zeker terug meenemen naar volgende vergadering!

C. Bestaande bestedingen






5,00 EUR/leerling voor schoolreis (wordt verrekend na de schoolreis)
50,00 EUR/klas voor de Sint
Hapjes/drank proclamatie
Dag van de leerkracht
Fruitdagen

5. Gezinswandeling --- uitgesteld naar volgend schooljaar




Trekkers: SandraS – RietT – SandraN – Nancy – Lies – Liesbet - Clara
Stand van zaken – 2 nieuwe data voorgesteld door Annemieke, nl. 26.04.2020 of
13.09.2020.
POLL: op 26.04.2020 teveel communies/lentefeesten--- uitgesteld naar volgend
schooljaar – 13.09.2020!

6. Kerstdrink – VRIJ. 13.12.2019




Trekkers: Cindy – Eva – Diederik – SandraS – Clara – RietV – Liesbet
Stand van zaken
 Werklijst =ok
 Laatste vergadering 06.12.2019 !!
 Aantallen zo snel mogelijk doorgeven ifv de bestellingen hapjes/tapjes
 Versieringen
 Tafels/tafeldoeken

7. Eetfestijn – ZA. 21-03-2020




Trekkers: Eva – Cindy – RietT – Liesbet – Diederik – RietV
Eerste vergadering: DO. 09.01.2020 om 20u00 @ TBD
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8. Fruitdagen




9.

Trekkers: Eva – Cindy
Voorziene data: DO. 05.03.2020
DO. 14.05.2020

Schoolfeest – ZA. 16.05.2020



Trekkers: Nog te bepalen



Al even gebrainstormd: tentje + logo’s sponsors !! --- telkens met 2 bemannen

10. Eindeschooljaarshappening – MA.22.06.2020



Trekkers: Nog te bepalen



Mobiele kinderboerderij !! “Beestig Bezoek”
--- Cindy informeert verder en laat stand van zaken weten via FB !

11. Proclamatie



– VRIJ. 26.06.2020

Trekkers: Nog te bepalen

12. Rode Loper + ijsjes



– MA. 30.06.2020

Trekkers: Nog te bepalen

13.Belangrijke VARIA



Verhuur van OR materiaal (borden, bestek, tafels, …) --- afspraken vastleggen
Borden/bestek (+/- 300 st)
10,00 EUR voor 20 setjes
Bakplaat
10,00 EUR --- ENKEL VOOR LEDEN !!
Ronde tafels + doeken
5,00 EUR



Cultuurraad – cf. Diederik
40-50 verenigingen
Ouderraad vanaf nu ook officieel lid
Dus vanaf juli (2020) aanvraag indienen
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Standaard krijgen we 50,00 EUR, dat kan meer worden voor bv. het organiseren van
een info.avond / educatieve activiteit.


Vraag naar nieuwe leden --- voorlopig heeft niemand zich nog (terug) aangemeld.

14.Volgende vergaderingen 2019-2020 !








Woe. 08.01.2020 om 19u45
Woe. 12.02.2020 om 19u45
Woe. 11.03.2020 om 19u45
Woe. 22.04.2020 om 19u45
Woe. 27.04.2020 om 19u45
Vrij. 12.06.2020 om 19u00!! ETENTJE
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