Montenaken – Gingelom – Niel
Hannuitstraat 4
3890 Gingelom

NOTULEN VERGADERING 09/05/2017

Deelnemers:
Jan, Els, Catherine, Stephanie, Kris, Olivier, Isabelle, Annelies, Karlien
Agendapunten
•

Wafelverkoop:

Opbrengst
Vorig jaar werden er speeltuigen voor op de speelplaats van de kleuters mee
gefinancierd.
Binnenkort starten de werken op de speelplaats: 1 september zou de
speelplaats klaar zijn.
opbrengst dit jaar  opnieuw naar de speelplaats
Keuze
vorig jaar was het een succes  157 bestellingen
dit jaar
wafeltjes mix aankoopprijs 3,5 €  € 7 verkoopprijs.
franchipane 2,96  € 6
vanille – 2,22  € 6
carré confituur 2,96  € 6
Levering:
14 juni: woensdag: tussen 12u en 13u meegeven
er wordt dinsdag 13 juni geleverd
dinsdag 6 juni: afsluiten bestelling  samenstellen: Karlien + Jan: mail
doorsturen met bestelling.
Per klas: zakken klaargemaakt voor de kinderen die het zelf meenemen
Afhalen: alles op voorhand sorteren (4 à 5 personen)  zakken halen: AVA,
etiketten  Karlien
Helpers: Annelies, Isabelle, Jan, Catherine, Els ? Koen ? Benlee? Carine?
We moeten ook de bestellingen naar Niel/Gingelom brengen !
Geld wordt op school ingezameld, elke dag geteld en doorgegeven aan Karlien
etiketten: systeem van Karlien : excel met macro

Flyers:
Jan: hoeveelheden per vestiging checken
volgende week meegeven !
donderdag 18 mei: basisschool
dinsdag 23 mei: kleuters
dinsdag 30/06 AGENDA herinnering in agenda noteren
•

Stand van de rekeningen: 7 mei 2017

€ 3920,49 lopende rekening
€ 3656,70 spaarrekening
€ 1916,59 Niel
€ 485,03 (?)
uitgaven:
€ 279 verzekering
€ 282 bus
Binnengekomen budget is verdeeld over de drie vestigingen: (1000 euro)
Kleuters Montenaken: speelblokken
anderen bekijken nog hun opties
•

Varia:
o Koen  bebat: batterijenactie
School doet daar niks meer mee
we hebben nog met de school gespaard: € 275 om op te nemen
maar zijn gestopt omwille van omslachtige actie: per klas batterijen
inzamelen: wie het meeste kg verzamelt, mag de fabriek gaan bezoeken?
kinderen vonden dat een leuke actie
Waarom niet opnieuw organiseren?
Stephanie stelt het terug voor

o Kris  oudervereniging - ouderraad – schoolraad
nieuwe leden van de schoolraad hebben een vorming van GO!
bijgewoond.
oudervereniging  ouderraad : statuten zijn nooit aangepast omdat deze
raad juridisch niet gedekt is.
Een ouderraad moet ook vergaderen over problemen die ouders
aanbrengen. Dat wordt in de oudervereniging niet gedaan. De bedoeling
is om die functie op te nemen in de schoolraad: aanspreekpunt voor
ouders, communicatie
Schoolraad: Francesca, Kris en Elke (zie flyer)
Meldingen, opmerkingen kunnen ook via de oudervereniging gemakkelijk
hun weg vinden naar de schoolraad  Kris zit in beide “raden”.

o komende activiteiten, voorstellen:
•

quiz van het eerste leerjaar: iets anders doen? datum al vastleggen zodat,
wanneer de leerlingen de boeken komen halen, kunnen de ouders op de
hoogte worden gebracht. (alleen gebeurd bij juf Rina bij mijn weten)
17 november 2017: 2 weken na het Allerheiligenverlof
meester Koen (2e leerjaar) gaat meehelpen met de vragen! Zo heeft hij
vorig jaar beloofd!

•

1 september: koffie en koekje? Als ouders goed op voorhand verwittigd
worden
29 augustus: wanneer de boeken worden uitgedeeld: briefje meegeven aan
de ouders die de boeken komen afhalen met bepaalde data: 1 september:
koffie en koekje, 17 november : eerste leerjaar: quiz voor ouders en
kinderen

•

Einde van het jaar: nog een activiteit bij het afhalen van de
getuigschriften/rapporten van het einde van het schooljaar.
Niet echt haalbaar: Alle kinderen komen verspreid: 6e leerjaar en 3e
kleuterklas = apart. Kleine kleuters komen veel vroeger, ten slotte nog van
1e tot 5e leerjaar.

TER INFO:
Functies van voorzitter, secretaris worden vanavond bevestigd.
Neerlegging van de documenten moet naar Hasselt.
Volgende vergadering: 19/09/2017
op de agenda:
• verslaggeving schoolraad
• 5 oktober dag van de leerkacht
• 17 november : quiz eerste leerjaar
• eind september 2018: fuif (verkiezingen)

