Montenaken – Gingelom – Niel
Hannuitstraat 4
3890 Gingelom

NOTULEN VERGADERING 24/10/2016

Deelnemers:
Jan, Olivier, Steven, Benlee, Els, Kris, Dennis, Isabelle, Stephanie, Karlien
Agendapunten


Goedkeuring verslag



Planning: organisatie Quiz-kennismakingsavond van eerste leerjaar op
18/11

-

probleem: presentator Koen is niet beschikbaar  Stefanie vraagt het even na bij
de leerkrachten. (Leden van het oudercomité: ofwel zelf deelnemer, ofwel nooit
meegemaakt: geen mogelijke kandidaten)

-

woensdagavond moeten de inschrijvingen binnen zijn  Karlien deelt de groepen
in.

-

Praktische organisatie:

Er zijn 34 leerlingen in het eerste leerjaar.
Kurt: drank bestellen + Cava, glazen + laten leveren
Olivier: versnaperingen (zie bonnetjes vorig jaar)
micro, beamer: van de school
Donderdagavond: drank in de school klaar zetten  Jan, Dennis, Olivier (Dennis: sleutel)
Rhina en Koen mailen rechtstreeks met Karlien ivm de groepsindeling
Niet te lang maken! 21u30 moet het gedaan zijn.
Praktische proeven: vergeet je materiaal niet!
Juf Rhina en meester Koen : halen de papieren op
jury = Stephanie en Karlien
Prijzen voor de winnaars: Karlien: checken “prijzen” vorig jaar.
Wisselbeker van vorig jaar juf Rhina
avond zelf: om 17u30 Isabelle, Jan, Kris, Karlien, Kurt om zaal klaar te zetten.
Steven, Els, Olivier en Karlien komen later...
Idee
Tablets gebruiken? Er zijn 10 tablets op school  naar volgend jaar misschien? Online
quiz? Wat zijn de mogelijkheden?


Geschenk voor de dag van de leerkracht: evaluatie

Iedereen was tevreden. Zakje met 4 pralines (€100 voor 5 stuks), Karlien heeft etiketjes
gemaakt om erop te plakken. Tijdens pedagogische studiedag = uitgedeeld.


Convenant  volgende vergadering (navragen bij Wendy)



Kerstmarkt

€ 14 om een spelkoffer te huren (gezinsbond): dag zelf afgehaald worden: Els zou ’s
middags in Kuringen de koffer kunnen gaan afhalen. Els zoekt even uit welke spelletjes er
in Limburg/Brabant zijn
Hoe organiseren? Kaart maken om spellen te kiezen?
Kaartje maken voor €5 voor een spelleke en een drankske ?
€10 combiticket: drinken, Vlaamse Kermis,..... ?
stimuleren om alle spelletjes te spelen: hoofdprijs moet getrokken worden
vorig jaar: 200-tal pakjes ingepakt
Hoofdprijs? om dag nadien uit te loten?
Kerstman? Doorloop-studio nodig? Alle klaslokalen zijn bezet. Benlee zoekt toch nog
verder om dat idee uit te werken. Sponsors nodig?
standjes: hoeveel leerlingen nodig? maximum 30 leerlingen.
Spelletjes moeten van 15u tot +/- 20u bemand zijn...
Opvang  in Sporthal : aanvragen
Electriciteitskast wordt ter beschikking gesteld door de gemeente.
In de refter: frigo’s bijvullen met drank


Schoolraad:

vanuit het GO! Alle ouders kunnen zich kandidaat stellen.

Volgende vergadering: donderdag 8 december om 20u30

