VERGADERING OR GVBS Zoutleeuw
Woensdag 24-08-2022

VERSLAG

Aanwezig:
Kim, Liesbet, Carmen, Kristien, Graziella, Nancy
Verontschuldigd:
Cindy, Clara, Jennifer en Karen

1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Cf. Document “2022_05_25_Verslag OR vergadering_mei”
Geen opmerkingen.
2. Nieuwe leden

Drie mensen hebben laten weten dat ze graag bij de ouderraad willen komen. Zij zijn van harte
welkom op onze volgende vergadering en krijgen dan de kans om zich even voor te stellen.
Wie zich nog geroepen voelt om bij de ouderraad wil komen, is ook zeker welkom.
3. Nieuw bestuur

Een nieuw schooljaar, een nieuw bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een
ondervoorzitter(penningmeester) en een secretaris. Omdat we eind juni afscheid namen van
Sandra als voorzitter, zal Kim deze taak nu op zich nemen. Verder waren er geen andere
kandidaten voor het invullen van een functie binnen het bestuur en blijft dit verder ongewijzigd.
Het bestuur:
Voorzitter: Kim Peeters
Ondervoorzitter/penningmeester: Clara Moria
Secretaris: Nancy Neskens
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4. Evaluatie activiteiten einde schooljaar 2022
-

Ijsjes: goed verlopen. Carmen liet wel weten de terugbetaling, voor de aankoop van de
ijsjes voor de kleuters, nog niet te hebben ontvangen.
Rode lopermoment: voor de 1ste keer georganiseerd en goed verlopen, voor herhaling
vatbaar
proclamatie: goed verlopen.

5. Data vergaderingen schooljaar 2022 - 2023

Voorlopig hebben we enkel de datum van de volgende vergadering vastgelegd. Tijdens deze
vergadering zullen de directie en de nieuwe leden aanwezig zijn en kunnen we de andere data
bepalen. Datum volgende vergadering is woensdag 28 september 19.30u
6. Activiteiten schooljaar 2022 -2023
✓

✓

✓

✓
✓
✓

1 september 2022: koffiemoment: we bieden koffie en thee aan. Carmen kijkt na om
eventueel 2 koffiemachines te voorzien om ter plaatse koffie te maken. Om 8.00 uur
afspreken aan school om het tentje, de tafels, … klaar te zetten. Wie kan helpen: Kim,
Graziella, Liesbet, Kristien en Cindy.
3 fruitdagen:
o Donderdag 29/09/2022
o Donderdag 09/03/2023
o Donderdag 18/05/2023
➔ Aantal leerlingen navragen bij directie
➔ Wie het fruit haalt en klaarzet, nog te bepalen
Wafelverkoop 23/09/2022: voorstel nieuwe datum 07/10/2022
o In principe gaat de brief voor de wafelverkoop op 05 september al met de
leerlingen mee. Omdat er begin schooljaar al heel wat brieven meegaan, stellen
we voor om de brief een week later op 12 september mee te geven en de afhaal
te voorzien op 7 oktober.
Dag van de leerkracht: 05/10/2022: te bespreken tijdens vergadering in september
Afhaal Vlaamse avond: 18/11/2022: vergadering september
Volgende activiteiten worden besproken tijdens de vergaderingen in de loop van het
schooljaar:
o Ouderbar samen met het grootouderfeest: 16/12/2022
o Dag van de directeur: 31/01/2023
o Afhaal pizza/paste: 10/03/2023
o Gezinswandeling: 23/04/2023
o Schoolfeest: 03 of 04/2023
o Ouderbar samen met oudercontact: 26/06/2023
o Ijsjes en rode lopermoment: 30/06/2023 (= wel een halve schooldag!)

2

7. Sponsors

We behouden het principe van de jaarsponsoring, een jaarsponsoring bedraagt 120€. Met dit
bedrag kan je de ouderraad en zo dus ook de school sponsoren.
To do: huidige sponsors aanschrijven; nieuwe sponsors zoeken. Cindy zal de huidige sponsors
aanschrijven.

8. Varia

Ronde van de tafel:
Facebook: wie wil dit op zich nemen: Carmen zal de facebookpagina onderhouden
Cultuurraad: wie wil er dit op zich nemen: Nancy blijft de administratie hiervan doen, wanneer
data van vergadering bekend zijn, spreken we af wie er eventueel aanwezig kan zijn.
Volgende vergadering:
Woensdag 28 september 19.30u @de Passant
Tot dan!
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