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NOTULEN VERGADERING 19/09/2016 

 

 
 

 

Deelnemers: 
 

Annelies, Karlien, Koen, Jan, Isabelle, Els, Carine,  Wendy, Steven, Olivier, Catherine, Dennis 

Agendapunten 
 

We verwelkomen twee nieuwe leden: Catherine Dubois (kleuter in Montenaken) en Els Raskin 
(twee kleuters in Niel). 
Volgende vergadering zou het fijn zijn om wat versnaperingen en iets tegen de dorst bij te hebben: 
Koen brengt versnaperingen mee, Isabelle zal drank meebrengen 

 

 Goedkeuring verslag dd 23/05/2016 
 

 Wafelverkoop vorig schooljaar: evaluatie 
410 dozen verkocht (416 in totaal eigenlijk) 
118 vanillewafels – 97 Franchipane – 195 Wafeltjesmix  (per soort 2 extra dozen genomen) 
De levering => zeer stipt verlopen 
Opbrengst: € 1370  (in vergelijking met de taarten en ontbijtmanden is dit gemakkelijker) 
Volgend jaar: assortimentenmix: nog een smaak toevoegen?  Wat er tot nu toe was, was ok.  
Zeker voor herhaling vatbaar. 
Volgens de leverancier was dit een relatief kleine bestelling (rekening houdend met het 
leerlingenaantal), maar voor een eerste jaar niet slecht.  Zijn ervaring is dat het aantal 
bestellingen zal groeien met de jaren. 
Plastic zakken  en etiketten  bij AVA gehaald, systeem werkte goed om dozen te verdelen per 
klas. 

 

 Geschenk voor de dag van de leerkracht 
5/10 = pedagogische studiedag, best door leerlingen laten afgeven op dinsdag 4/10 
Voorbije jaren   doosje pralines, spekglazen, bloemetjes (zaadjes), gommetje 
We opteren voor een doosje pralines: 50 stuks.  Annelies neemt de bestelling op zich, bij 
Leonidas in Landen.  Ze zal die dinsdag gaan afhalen. 
Ideeën voor volgend jaar?   “een hart voor onderwijs” ...   
Dennis kijkt nog eens na wat een bestelling zou kosten (voor volgende vergadering) 

 

 Planning activiteiten dit schooljaar 
 Pizzaverkoop door de school op 27/10 (ipv restaurantdag) 

 
 Quiz (ouders eerste leerjaar): richtdatum: 18/11 of 25/11 

o vorig jaar was er een ex aequo: de 2 groepen die op het podium kwamen, hebben iets 
gekregen.  Alleen de winnaars krijgen een beker.   

o Alleen de top 3 van de groepen afroepen!  (het is niet leuk om als laatste afgeroepen 
te worden) 
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o Wie stelt de vragen op?  Olivier, Ben-Lee, Kris, Dennis, Jan -> hebben kinderen in het 
eerste leerjaar en doen dus best niet mee. Kandidaten : Koen – Kurt (?) – Steven. Koen 
neemt de presentatie op zich.  Karlien registreert de inschrijvingen en deelt de groepen 
in.  Praktische afspraken ivm het geluid, de drank.... worden volgende vergadering 
gemaakt. 

o Begin : 18u30, quiz start om 19u 
o Best 1 ronde minder dan vorig jaar ! 
o Ouders van kinderen in het eerste leerjaar mogen deelnemen.  De bedoeling = hen 

met elkaar in contact brengen.  Ze schrijven zich in en worden in groepjes 
onderverdeeld: volwassenen + kinderen.   

 
 Kerstmarkt: donderdag voor Kerstmis = 22/12/2016 

o Voorstel van Ben-Lee om iets met foto’s te maken en ter plekke uit te printen: het 
voorstel moet concreet worden uitgewerkt (nodige materiaal, de kosten...) 

o Op Facebook het event aankondigen? 
o lln van het 6de die rondgaan met de cupcakes in de gangen hebben niet echt veel te 

doen. Misschien kunnen we het vervangen door “Vlaamse Kermis”-attracties, zo is er 
wat extra beweging (misschien bij de kleuters en tegen de toiletten) en voelen de 6e 
jaars zich ook nuttig!  Wel zullen we wat extra bemanning nodig hebben, vooral van 
15u10 tot 17u moeten we ervoor zorgen dat er voldoende hulp is.   
Deze “volksspelen” kunnen we gratis lenen? of via de gezinsbond (€ 14) huren.  
Els/Koen zoeken het uit. 
We zullen beter moeten afspreken wat betreft onze eigen oudercontacten zodat er 
steeds voldoende hulp is (best pas na 17u). 
Ook moeten we erop toezien om voldoende ouders te mobiliseren om pannenkoeken 
te komen bakken. 

 
  Januari : teambuilding ouderraad? 

o escape room?  er zijn verschillende locaties mogelijk, er moet worden nagegaan wat 
het zou kosten, vanaf hoeveel personen?  Genk – Leuven ..... 

o moorddiner in Maastricht? 
 

 Februari: schoolfeest 
o vorig jaar was de taart snel op + de frituur = lange wachttijden! want er werden geen 

frietjes op voorhand gebakken.  (slechts 10% inkomsten voor de school) 
o sandwiches of hotdogs verkopen  = misschien een optie? 
 

 Wafelverkoop 2017 
zou laatste activiteit van het jaar zijn, rekening houdend met de eerste communies zou begin 
mei misschien een goede richtdatum zijn. In mei worden er ook schoolfoto’s gemaakt.  

 

 Overdracht voorzitterschap, secretaris en penningmeester: 
Jan Schoefs wordt gekozen als nieuwe voorzitter, Annelies wordt onder-voorzitter.  
Als secretaris wordt Isabel Van Mullem verkozen in opvolging van Jan Schoefs. 
Over twee jaar neemt Karlien afscheid van de lagere school en ze wil dat er vanaf het einde 
van dit schooljaar of ten laatste vanaf het begin van volgend schooljaar een nieuwe kandidaat 
is die ze dan gedurende één jaar kan bijstaan om de job onder de knie te krijgen. 
 

 Stand van de rekeningen 
op 19/9: 11.785.52 euro. 
Brief van KBC binnengekomen: 0,0% rente op spaarrekening.  Moeten we overwegen om onze 
spaarrekening op te zeggen en alles op een zichtrekening te plaatsen?  Volgens enkele financiële 
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kenners, is dat niet de moeite.  Als we geen verzekering hebben op onze spaarrekening, kost die 
ons niks. 

 

 Voorstellen voor activiteit of aankoop door schoolteam:  
Dit jaar gaat er een budget van de oudervereniging naar de kleuters, ze kunnen zelf kiezen voor 
een activiteit (zoals bewegingsmoment) of een aankoop (investering in materialen). Wendy vraagt 
om ook dit jaar het busvervoer van de kleuters van Niel en Gingelom naar de sporthal in 
Montenaken te vergoeden.  
In de toekomst zullen ook (grotere) budgetten nodig zijn voor de inrichting van de nieuwe 
speelplaats.  

 Varia:  
 smartschool?  = aanrader: OOK gemakkelijk om met ouders te communiceren 
 speeltuigen bij kleuters ? => gevaarlijk?  Ze zouden voor grotere kinderen bedoeld zijn.  (komen 

van het speelplein van den Kulter) De kleuterleerkrachten en verantwoordelijken van de 
opvang houden het wel in het oog dat de allerkleinsten er niet op gaan, maar toch..... 

 4e klas in het buurthuis : in het begin van het schooljaar was het moeilijk voor de leerlingen om 
vanuit het buurthuis de school binnen te geraken omdat de deuren nu allemaal op slot waren.  
Dit probleem is weggewerkt en de kinderen kunnen nu via de toiletten naar binnen komen en 
hoeven niet helemaal rond te gaan via de straat tot aan de hoofdingang. 

 Middagmalen: blijkbaar zijn er opmerkingen gekomen omdat kinderen soms moeten wachten 
op hun eten.  Het eten wordt niet gelijkmatig uitgedeeld. Er wordt ook gevraagd of er 
eventueel ketchup kan voorzien worden.  

 Het busvervoer: veel mensen hebben afgehaakt omwille van de kosten!  Eind september wordt 
geëvalueerd hoe dit in de toekomst verder moet. De Regent heeft geen klein busje meer en 
de grote bus doet nu ook Velm aan. 
Doordat er minder kinderen gebruiken van de bus wordt de verkeerschaos voor de school wel 
veel erger. Is een autoluwe straat niet haalbaar, ook niet op schooluren?  Er komt een parking 
achteraan, gaat dat het parkeerprobleem oplossen? 

 Welke flyers ivm met niet schoolgebonden activiteiten mogen/kunnen via de school worden 
uitgedeeld?  Hierover zijn er binnen de schoolraad afspraken gemaakt.  
In september mogen alle sportverenigingen van Gingelom hun vereniging kenbaar maken 
(algemene info), de KLJ mag aan de schoolpoort flyers uitdelen. Activiteiten van de gemeente 
worden altijd uitgedeeld. 

 Turnkledij ?  Wat met de T-shirts?  Het is de bedoeling dat de kinderen gestimuleerd worden 
om met zo’n t-shirt te turnen, deel te nemen aan de veldloop....  We hebben opnieuw kosten 
gemaakt om de t-shirts te her-bedrukken, het is dan ook de bedoeling dat ze gedragen en 
verkocht worden. 

 
 
 
 

Volgende vergadering: maandag 24/10/2016 om 20u30 
 
 Agendapunt: convenant: overeenkomst tussen GO! en ouderraad (statuten) 

 
 


