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STARTVERGADERING OR GVBS Zoutleeuw 
 

Woensdag 08-07-2020 
 

VERSLAG 
 

 

Aanwezig:  

Sandra, Clara, Cindy, Nancy, Tina, Liesbet 

Verontschuldigd: 

Laetitia 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Cf. Document “2020_06_03_Verslag OR vergadering_juni” 

 

2. Verkiezen nieuw bestuur 

De volgende personen hebben zich voor een bestuursfunctie kandidaat gesteld: 

- Voorzitter: Sandra 

- Ondervoorzitter/penningmeester: Clara 

- Secretaris: Nancy 

Cindy heeft besloten om uit het bestuur te treden, ze blijft wel nog actief binnen de 

kerngroep.  

De aanwezige leden gaan akkoord met de voorgestelde bestuur kandidaten.   

3. Financieel gedeelte 

Cf. Sandra S 

 Op rekening OR: +/- 5.800,00 EUR  

 

4. Evenementen en werkgroepen 

 

 Alle activiteiten van het voorbije schooljaar werden geannuleerd o.w.v. corona. Voor 

enkele activiteiten werd een nieuwe datum gekozen. Deze zijn onder voorbehoud, 

het is afwachten of ze effectief kunnen doorgaan.  

 

 Wat kleuterhappening einde schooljaar 2020 - 2021 betreft: ok, Cindy kreeg hiervan 

bevestiging! 
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 1ste schooldag: 1 september 2020 zie punt 7 

 Pastafestijn: nieuwe datum 31/10/2020 (zie ook punt 5 ) 

 Gezinswandeling: nieuwe datum 20/09/2020 (zie ook punt 6) 

 Kerstdrink: vrijdag 11 december (nog uit te werken) 

Alternatief indien gezinswandeling en pastafestijn niet kunnen doorgaan, is eventueel 

een wafelverkoop (Lotuskoekjes). Dit zouden we dan inpakken op school en niet meer 

bij iemand thuis.  

Werkgroepen: aangezien het huidige aantal leden momenteel 7 is, zullen we wellicht 

steeds beroep doen op de hele kern om activiteiten te organiseren.  Van de meeste 
activiteiten bestaat een draaiboek  eindejaarshappening navragen bij Eva 

5. Pastafestijn – UITGESTELD naar 31-10-2020? 

 

 Trekkers: Cindy – Liesbet? 

(Diederik & RietV willen zeker nog helpende hand zijn voor deze activiteit!) 

 

 Stand van zaken 

Zaal (De Kring) ligt vast voor het pastafestijn, Cindy heeft dit bevestigd.  

Er wordt uiteraard rekening gehouden dat het festijn owv corona nog steeds niet zal 

kunnen doorgaan. Indien dit het geval is, stellen we voor dat de ouders hun 

inschrijvingsgeld terugkrijgen.  

 

6. Gezinswandeling – ZO. 20-09-2020 

 

 Trekkers: Sandra – Clara – Liesbet 

 Datum werd aangepast naar 20-09-2020, owv. uitgestelde communies in Zoutleeuw. 

Deze datum staat ook in de schoolbrochure.  

 Het draaiboek voor de wandeling is aanwezig, de vragen zijn opgesteld, de route is 

al eens gewandeld. Eventueel de vragen nog eens nakijken en de wandeling nog 

eens stappen. Ook hier is het afwachten of de wandeling kan doorgaan. Eventueel 

alternatief is enkel de wandeling zonder al de extra voorzieningen (eet – en 

drinkgelegenheid, …) te laten doorgaan. Ander voorstel is om een bonnetje te laten 

kopen dat na aankomst gebruikt kan worden om een flesje water/een blikje cola of 

een zakje chips mee te kunnen kopen.  

 

7. 1 september 2020 

Hoe en of dit kan doorgaan zal eind augustus duidelijk worden.  

Indien het koffiemoment kan doorgaan, maakt iedereen 1 thermos koffie klaar. Welk 

knabbeltje er eventueel bijgegeven wordt, zal later beslist worden. 

Wie brengt volgende dingen nog mee: 

Melk: Sandra 

Suiker, lepeltjes, bekers, thee: Cindy 

Warm water voor thee: Clara 
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Wie kan die dag aanwezig zijn: 

Sandra, Cindy, eventueel de mama van Clara en de mama van Cindy 

8. Sponsors schooljaar 2020-2021 

 

 Onze sponsors van dit schooljaar moeten gecontacteerd worden. 

Voorstel: hun sponsoring loopt gewoon door, 2020-2021 is ‘gratis’ ! 

Wie stelt brief op? Ondertussen ok! 

 

 Er kunnen/mogen uiteraard altijd nog sponsors bij gezocht worden. Cindy maakt hier 

alvast werk van. 

 

9. Huishoudelijk reglement 

 

 Nog te ondertekenen door het nieuwe bestuur.  

 Er wordt nog een afsprakennota toegevoegd i.v.m. cadeautjes. Aan Annemieke zal 
gevraagd worden om door te geven wanneer een collega huwt, een kindje krijgt.  

Juf Katrien is bevallen van dochtertje Nell en Meester Wouter werd papa van Mona 

en is gehuwd. Zij krijgen nog een leuke attentie! 

 

10.  Nieuwe leden 

We gaan nog steeds opzoek naar nieuwe leden.  

Tijdens het infomoment van 27 augustus zal er geen papieren versie meer meegegeven 

worden van de infobrochure. Deze zal terug te vinden zijn via de schoolwebsite en via 

Gimme.  

Voorstel is om tijdens het infomoment op donderdag 27 augustus onze t-shirt van de 

ouderraad aan te doen.  

11. Belangrijke VARIA 

 

 Ronde van de tafel: 

 

 Afscheidsetentje nog te goed – eens bekijken wanneer past en wat tot de 

mogelijkheiden behoort. Er wordt besproken om voor Riet V. eventueel een 

extraatje te voorzien (eventueel cadeaubon).  
 Cultuurraad: Diederik ging dit nog in orde maken  even navragen bij 

Diederik! Liesbet wil in de toekomst de vergaderingen van de Cultuurraad wel 

bijwonen.  

 Kerngroep OR op facebook blijven bestaan of niet? Mag blijven, enkel de 

leden die niet meer tot de OR behoren zullen (na een berichtje ter 

verwittiging) verwijderd worden. Tina maakt een nieuwe WhatsAppgroep aan 

met de naam ORZTL; voor het bestuur maakt Sandra een groep aan.  

 Het materiaal van de OR staat momenteel nog bij Cindy. We vragen na of het 

materiaal op school gestockeerd kan worden. Hier zullen wel duidelijke 

afspraken gemaakt worden. Het is niet de bedoeling dat het materiaal de 

school verlaat! Indien materiaal op school gebruikt wordt voor activiteiten 

wordt er gevraagd om dit te noteren, ook wordt er gevraagd om te melden 

wanneer er materiaal beschadigd of stuk gemaakt wordt.  
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12. Volgende vergaderingen 2020-2021 ! 

 

 Volgende vergadering dinsdag 8 september 19.00 @de Passant  

Tina regelt dit met Willy? 

Tijdens deze vergadering zullen we de data van de vergaderingen voor het schooljaar 

2020-2021 vastleggen. 

 

 


