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ONLINE VERGADERING OR GVBS Zoutleeuw 
 

Woensdag 03-06-2020 
 

VERSLAG 
 

 

Aanwezig:  

Sandra, Cindy, RietV, RietT, Diederik, Nancy, Tina, Liesbet, Iris 

Verontschuldigd: 

Clara, Laetitia 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Cf. Document “2020_03_11_Verslag OR vergadering_maa” 

 

2. Wijzigingen in het OR 

Ook Diederik en RietT geven te kennen dat ze na dit schooljaar wensen te stoppen met 

de OR. 

Hun redenen zijn vooral gebrek aan tijd wegens verhoogde werkdruk enerzijds en het 

anders willen invullen van hun kostbare vrijetijd (cf. gezin/me-time) anderzijds. 

Diederik wil nog wel graag helpende hand blijven voor de activiteiten waarvoor hij zich 

geëngageerd heeft maar die uitgesteld zijn naar volgend schooljaar toe wegens COVID-

19. Hij zal ook nog zorgen voor het indienen van het dossier bij de cultuurraad (deadline 

eind augustus) zodat we onze premie voor het voorbije schooljaar kunnen ontvangen. 

--- naar volgend schooljaar toe moet hiervoor uiteraard ook een nieuwe kandidaat 

aangesteld worden !! 

Zoals vorige keer ook reeds aangehaald, blijft het bestuur zoals het nu verkozen is, 

bestaan tot het einde van dit schooljaar.  

Tijdens de startvergadering (juli) of begin volgend schooljaar (sept) zullen er nieuwe 

verkiezingen plaatsvinden. Zie ook punt 6. 

 

3. Financieel gedeelte 

Cf. SandraS 

 Op rekening OR: +/- 5.500,00 EUR  

--- momenteel geen zicht op huidige stand van zaken 
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4. Eindeschooljaarsactiviteiten en Proclamatie 

 

 Alle activiteiten werden opgezegd tot eind juni 2020! 

 

 Wat kleuterhappening einde schooljaar betreft: 

De boerderij voor de kleuters is wel vastgelegd voor volgend schooljaar! 

 

 Wat kidsfuif betreft: 

Wel belangrijk naar volgende editie toe: 

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

 

 Wat proclamatie LS6 betreft: 

Proclamatie gaat door zoals voorzien op vrijdagavond 26/06, maar enkel voor de 

LEERLINGEN. Ze gaan dat ook wel inkleden, kids moeten in mooie kledij komen. 

Initieel werd er gedacht aan lifestreaming voor de ouders maar dat is wettelijk niet 

mogelijk, dus zal het geheel gefilmd worden en zo aan de ouders bezorgd worden. 

Er wordt gevraagd of OR de kidibull/frisdrank en de chips wil sponsoren. 

--- OK 

 

 Wat proclamatie KS4 betreft: 

Ook voor de kleuters komt er een afscheidsfeestje. Dat zal ook op vrijdag 26/06 

maar dan in de namiddag plaatsvinden. 

 

 Wat Pennenzakkenrock (LS6) betreft: 

Dit valt ook weg voor de zesdejaars. Wel gaan ze dit vermoedelijk online kunnen 

volgen en die dag zouden de leerkrachten dan graag een ontbijt aan de kinderen 

aanbieden ter compensatie. Ook hiervoor vraagt Annemieke of de OR dat wil 

betalen. 

--- OK voor een bedrag van +/-250,00 EUR 

 

 Wat ijsjes laatste schooldag betreft: 

Dit is wegens de richtlijnen m.b.t. COVID-19 niet realiseerbaar.  

OR stelt voor om toch iets te kunnen geven aan alle leerlingen en kleuters. Per 

uitzondering staat Annemieke dit schooljaar een zakje snoep toe. 

--- OK voor een bedrag van +/-1,50 EUR per persoon = +/-410 zakjes = 615,00 

EUR. 

 

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

 

 Trekkers: Cindy – RietT – Liesbet 

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

 

 Stand van zaken 

Er zijn wat bedenkingen bij de datum van 31/10. Deze werd vooropgesteld door de 

school omdat er dan uitgestelde proclamatie zou zijn van de 6des. Aangezien dit nu 

toch weer veranderd is, kunnen we nog wel onderhandelen over de datum. 

 

Er werd van de school uit wel gecommuniceerd naar de ouders dat er uitstel zou zijn 

naar sept/okt 2020. Toch 31/10 behouden? 

Er werden tot nu toe 4 terugbetalingen aangevraagd. 

 

--- 31/10 is OK voor de OR --- zaal en traiteur ook vrij die datum ! 
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6. Gezinswandeling – ZO. 20-09-2020 

 

 Trekkers: Sandra – Clara – Liesbet 

 

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

gaat zo ook in de brochure staan. 

 

 Het draaiboek voor de wandeling is er, dus dit zou moeten in orde komen. 

 

 De vragen en antwoorden voor de quiz: Clara en Sandra 

 

 BELANGRIJK: nieuwe werkgroep opstarten die in de vakantie samenkomt om alle 

details te overlopen, te zorgen voor reclame tegen de eerste schooldag en 

bestellingen bij brouwer al te doen. 

 

7. Startvergadering schooljaar 2020-2021 – WOE. 08-07-2020 

 

 Datum: WOE. 08-07-2020 om 19u00 @Sandra 

 

 We zoeken nieuw bloed in de ouderraad EN in het bestuur! 

RietV gaat ons na zovele jaren (15 om precies te zijn 😉) verlaten, en ook Iris 

‘studeert af’ 😉 En ook RietT (13 jaar lid!) en Diederik (5 jaar lid!) hebben te kennen 

gegeven na dit schooljaar te willen stoppen. 

Dus dat verdient ook nog een feestje! Nog te goed!! 😊 

 

Maar dat betekent ook dat er nog slechts 7 leden overblijven!  

Net zoals vorig jaar doen we een volledige herstemming van het bestuur. Dus 

iedereen kan zich kandidaat stellen voor elke functie: voorzitter, 

ondervoorzitter/penningmeester en secretaris. De penningmeester gaan we enkel in 

naam laten bestaan, want heeft weinig nut in de huidige setting. 

—-> Graag kandidaturen voor de volgende vergadering. Deze mogen verstuurd 

worden naar: ouderraad@gvbszoutleeuw.be. 

Stemming doen we op de startvergadering in de zomer, ofwel op de eerste 

vergadering in september. 

 

8. Sponsors schooljaar 2020-2021 

 

 Onze sponsors van dit schooljaar moeten gecontacteerd worden. 

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

 

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

alvast werk van. 

 

 

mailto:ouderraad@gvbszoutleeuw.be
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9. Huishoudelijk reglement 

 

 Sandra zorgt dat die op punt staan tegen de vergadering waarin ze kunnen 

ondertekend worden door het nieuwe bestuur. 

 

10. Belangrijke VARIA 

 

 Ronde van de schermen! 😊 

 

 Cindy stelt voor om nog eens reclame te maken voor onze sponsors op FB. 

Tina gaat hier na de verschillende briefings op Gimme/FB m.b.t. de 

heropstart zeker voor zorgen. 

 

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

mogelijkheiden behoort. 

 

 Ouders willen toch graag nog een echte proclamatie in sept !  

 

 

 EN DUS GRAAG ALLE HENS AAN DEK OM NIEUWE LEDEN TE WERVEN!  

Yes, we can! 

 

11. Volgende vergaderingen 2020-2021 ! 

 

 STARTVERGADERING : woe. 08-07-2020 om 19u00 @Sandra. 

 


