VERGADERING OR GVBS Zoutleeuw
Woensdag 08-01-2020

VERSLAG
Aanwezig:
Cindy, SandraS, RietT, Clara, Diederik, Tina, Nancy, Iris, Lies, RietV
Annemieke, Evy
Verontschuldigd:
Liesbet, SandraN

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Cf. Document “2019_11_26_Verslag OR vergadering_nov”
Nota Annemieke:
Wij spraken af dat de boekhouding 3-jaarlijks een overzicht bezorgt aan de ouderraad.
Dit o.w.v. het grote aantal scholen waarvoor zij verantwoordelijk is.
Het overzicht werd naar afspraak voor de kerstvakantie bezorgd.
Een overzicht van ontvangen gelden op school (activiteiten georganiseerd door de OR)
worden door het secretariaat steeds bezorgd na telling.

2. Wijzigingen in het bestuur

Eva heeft haar ontslag gegeven.
--- al even een zachte oproep naar nieuwe kandidaten voor ondervoorzitterschap en
secretaris !!
Clara stelt zich kandidaat als ondervoorzitter = unaniem akkoord!
Lies geeft ook aan te stoppen met de OR.

3. Inbreng directie

Volop gestart met nieuwe leerplan ZILL.
Er is hier opnieuw info op Gimme voor de ouders over geplaatst.
Zill vraagt een andere aanpak dan de traditionele manier van lesgeven.
Deze manier wordt echter reeds een aantal schooljaren toegepast in onze school.
Het jargon/pictogrammen dat vereist wordt door dit leerplan wordt vanaf januari 2020
in de nieuwsbrieven gebruikt.
Er zijn reeds zillige visies uitgewerkt (Taalontwikkeling – ontwikkeling van wiskundig
denken – Oriëntatie op Techniek – Zillig werken – Mediakundige ontwikkeling).
Deze zijn beschikbaar op onze website.
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Dus ZILL is en/of zal worden toegepast in alle vakgebieden::
WISKUNDE
--- cf. Wiskanjers (vorig schooljaar reeds mee gestart!)
TAAL
--- cf. Taalkanjers (dit schooljaar mee gestart)
WO
--- cf. Mundo = 10j oud, en dus verouderd
--- reeds selectie mbt nieuw methode gebeurd, nu beslissing naar
volgend schooljaar toe
!! Meer aandacht naar Techniek --- vandaar ook de investering in technieklokaal,
techniekkasten/torens en werkbanken.
De techniektorens werden reeds besteld.
Op 22/01 gaat er een pedagogische studiedag door in Kortenaken rond Muzische
Ontwikkeling.
Op 25/05 is er ook nog een pedagogische studiedag voorzien.
Nieuwbouw = officieel - start op 01/09/2020 !!
In de 1ste week van juli wordt de verhuis gepland naar de nieuwbouw.
Wij doen een oproep voor helpende handen (naast de ouderraad ook aan alle ouders).
De studio zal ook in de nieuwbouw komen, dus het oude lokaal zal gebruikt worden als
berging, om bv. al het materiaal van de schoolfeesten te stockeren.
Ook het zorgteam zal een stek in de nieuwbouw krijgen, hun oude lokalen zullen
eveneens als berging en/of leesruimte ingericht worden.
-- OR stelt voor om eventueel een oproep aan de ouders te doen voor
leesmateriaal
Wat oudercontacten betreft, deze liggen nu vast op 3x individueel oudercontact per
schooljaar, dwz. bij Kerst, bij Pasen, einde schooljaar.
Voor het 6de leerjaar is dat in november en in februari (dit owv. keuzebepaling en
inschrijvingen naar SO toe)
Wat rapporten betreft, nog 4 rapporten per jaar.

4. Financieel gedeelte

Cf. SandraS
A. Stand van zaken rekening
Op rekening OR:
4.346,91 EUR, dit is excl. +/- 1.400,00 EUR (kerstdrink)
Dus in totaal= +/- 5.500,00 EUR
B. Nieuwe bestedingen: voorstellen schoolteam in het kader van het
nascholingsplan


Beginnende investering in techniekruimtes
Techniekkasten werden aangekocht – cf. mails 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.
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De man van juf Sonja heeft een offerte gemaakt en komt op ongeveer € 2000
voor het maken van 12 werkbanken.
Deze zouden we aan de ouderraad willen vragen. Is toch opmerkelijk minder dan
de techniektorens.🙂
Wij staan ondertussen 2de op zijn wachtlijst dus we zijn in volle verwachting.
--- OK voor OR !
C. Bestaande bestedingen (nog te goed)




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. Kerstdrink – VRIJ. 13.12.2019



Trekkers: Cindy – Eva – Diederik – SandraS – Clara – RietV – Liesbet



Nabespreking
Kerstdrink is in combinatie met het grootouderfeest/ouderfeest goed verlopen.
Voorstel om dit volgend schooljaar opnieuw op deze manier te doen (wél enkel
grootouderfeest) --- OK voor OR, zeker nu er terug een individueel oudercontact zal
zijn voor iedereen !
Datum: vrijdag 11/12/2020 om 13.30u.
Opmerking!
 Systeem van bonnetjes moet herbekeken worden / ev. bonnetjes lenen?

6. Eetfestijn – ZA. 21-03-2020



Trekkers: Eva – Cindy – RietT – Liesbet – Diederik – RietV
--- door het ontslag van Eva moeten we dringend brainstormen over
een traiteur/andere formule/…



Eerste vergadering: DO. 09.01.2020 om 20u00 @ Osgeluk



Stand van zaken
--- zal via FB groep verder over gecommuniceerd worden.

7. Fruitdagen



Trekkers: Eva – Cindy --- door het ontslag van Eva graag een nieuwe trekker
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Voorziene data:
DO. 05.03.2020 --- SandraS
DO. 14.05.2020 --- Clara



Wat fruit betreft, Guy zorg nog steeds voor de appelen en peren / Cindy zoekt ev.
een andere leverancier (en ev. via sponsoring)



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

8.

Schoolfeest – ZA. 16.05.2020



Trekkers: geen trekkers uit OR



Mensen die zich reeds opgegeven hebben om te helpen:
Nancy, Tina, Clara en Guy, Bart (man Iris) en zoon Ibe, RietT, Diederik



Ook al even gebrainstormd: tentje + logo’s sponsors !!
--- telkens met 2 bemannen graag!

9.

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 !



Mobiele kinderboerderij !! “Beestig Bezoek”
--- vastgelegd maar nog steeds geen bevestiging gekregen en momenteel krijgt
Cindy daar geen gehoor meer 

10. Proclamatie



– VRIJ. 26.06.2020

Niemand kan zich vrijmaken om die dag te komen helpen.

11. Rode Loper + ijsjes



– MA. 30.06.2020

Trekkers: geen trekkers / kan geregeld worden via algemene vergadering!
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Belangrijke opmerkingen voor Juf Karen:
 Ijs moet zachter
 Voldoende potjes voorzien



Afscheids’kadootje’ personeel: opnieuw cava
--- Freixenet opnieuw uit LUX?

12.Belangrijke VARIA



Gezinswandeling nu vastgelegd op ZO. 13.09.2020 !!
Reeds reclame hiervoor maken in juni + op website van de Stad Zoutleeuw/
Zoutpot/ e.d.

13.Volgende vergaderingen 2019-2020 !







Woe. 12.02.2020 om 19u45
Woe. 11.03.2020 om 19u45
Woe. 22.04.2020 om 19u45
Woe. 27.05.2020 om 19u45
Vrij. 12.06.2020 om 19u00!! ETENTJE
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