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Verslag	  	  vergadering	  9	  september	  2019	  

Aanwezig:	   Sarah,	  Declerck,	  Marjolein	  Hendrickx,	  Wim	  Geens,	  Kim	  Bastiaensens,	  Evelyne	  
Vanderlinden,	  Ilse	  Vervoort,	  Jessie	  Van	  Den	  Heuvel,	  Wendy	  Hens,	  An	  Dehaes,	  
Steven	  Colla,	  Laurens	  Van	  den	  Wijngaert,	  Bea	  Marchand,	  Inez	  Van	  Ingelghem,	  
Sara	  Vannut,	  Liesbeth	  Verelst,	  Karen	  Seeder,	  David	  Baetens,	  Fabrice	  Hendrickx,	  
Danny	  Straetmans,	  Peter	  Van	  Wiele,	  Annick	  Van	  Hulle.	  	  	  

	  
Programma:	  
	  

1) Toelichting	  door	  Paul	  Van	  Lierop	  
Paul	  verontschuldigd.	  	  Uitstel	  tot	  volgende	  vergadering.	  	  	  
	  

2) Secretaris	  voor	  werkingsjaar	  2019-‐2020?	  	  	  
Annick	  Van	  Hulle	  met	  Marjolein	  Hendrickx	  als	  back-‐up.	  	  	  
	  

3) Activiteiten	  &	  Werkgroepen	  2019-‐2020	  
• Spaghettidag	  30/11/19	  en	  Wavo-‐dag	  6/6/20.	  	  	  

o Spaghettidag	  valt	  samen	  met	  Torekensloop:	  iets	  samen	  doen?	  Peter	  polst	  
naar	  verwachtingen	  en	  manieren	  om	  beide	  activiteiten	  te	  stroomlijnen.	  	  	  

o Werkgroep	  spaghetti:	  Liesbeth,	  Inez,	  Danny,	  Jessie,	  Wim	  (wijn),	  Inez	  
(verantwoordelijke	  Bodega)	  

o Werkgroep	  WAVO-‐dag:	  Sara+Karen,	  Wendy,	  Marjolein,	  Laurens,	  An,	  
Steven,	  Annick.	  	  	  

o Evaluatie	  van	  voorbije	  test-‐BBQ:	  
§ 15€/pp	  (=	  duur),	  	  
§ Weinig	  variatie	  in	  groenten,	  beter	  back	  to	  basics.	  	  
§ Lokale	  of	  andere	  slager	  (groothandel)	  voor	  vlees?	  	  Apart	  salades?	  

Verder	  te	  bekijken	  binnen	  werkgroep.	  	  	  
• Nieuwe	  activiteiten?	  	  

o Korte	  bespreking	  over	  wat	  indertijd	  uit	  de	  ouder-‐enquête	  kwam.	  	  	  
o Nieuw	  idee:	  wandel/zoektocht	  15/2	  (start	  om	  15h):	  

§ Bingo	  met	  figuren	  voor	  kleuters,	  raadsels	  voor	  grotere	  kinderen.	  
§ Eetstandjes	  (friet,	  soep)	  
§ Thema	  olympische	  spelen	  
§ Buggyproof,	  doenbaar	  voor	  kleuters.	  	  
§ Peter	  zal	  dit	  voorleggen	  aan	  Paul.	  	  
§ Verdere	  uitwerking	  via	  werkgroep.	  Werkgroep	  wordt	  geleid	  door	  

Bea	  Marchand.	  	  Leden:	  Inez,	  Laurens,	  Danny,	  Fabrice,	  Marjolein.	  	  	  
o Kinderquiz?	  
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o 1	  of	  2	  nieuwe	  activiteiten?	  Van	  4	  naar	  3	  activiteiten	  maar	  wel	  2	  
sterkhouders:	  WAVO-‐dag	  wordt	  groter!	  	  	  

o Armoedeproject:	  	  
o klikken	  op	  website:	  aanspreekpunt	  via	  mail	  
o leerkrachten	  1e	  signaalfunctie,	  OR	  kan	  oplossing	  bieden	  bij	  

concrete	  vragen	  
o Inez/Sara/Liesbeth	  

o Sponsoring:	  Peter,	  Bea.	  	  	  
	  

4) Schoolraad	  vertegenwoordiging	  
• 3	  à	  4	  x	  per	  jaar,	  op	  24/10,	  13/2,	  11/6	  (donderdagavond).	  	  
• Karen,	  Sara	  en	  Peter.	  	  	  

	  
5) Info-‐dag	  Leemstraat	  en	  Vinkenhof	  11/9	  

• hulp	  nodig	  om	  drank	  klaar	  te	  zetten	  en	  opruimen:	  Inez,	  Bea	  
• Vinkenhofstraat	  (drank	  in	  Bruultjeshoek).	  R	  
• Rondgang	  doorheen	  de	  klassen:	  Steven,	  Peter.	  

	  
6) Dag	  van	  de	  leerkracht	  4/okt:	  Liesbeth	  en	  Sara	  

	  
7) Data	  vergaderingen	  OR:	  

• telkens	  de	  eerste	  maandag	  van	  de	  maand	  :	  7/10,	  4/11,	  2/12	  6/1,	  3/2,	  2/3,	  30/3,	  
4/5,	  1/6	  
	  

8) Communicatiekanalen	  OR	  
• FB	  breder	  gebruiken	  voor	  activiteiten:	  oproep	  tot	  delen!	  
• Woordje	  van	  de	  voorzitter	  
• Website-‐pagina	  OR:	  3	  activiteiten	  toelichten	  
• Sponsoring	  via	  FB	  (enkel	  op	  OR-‐pagina):	  Peter	  bekijkt	  de	  mogelijkheden	  met	  

Paul.	  	  	  
	  

9) Naschoolse	  opvang	  kleuterschool	  
• geen	  opvang	  meer	  op	  school,	  kinderen	  die	  niet	  worden	  opgehaald	  voor	  16h	  gaan	  

naar	  Boshuis.	  	  
• Bij	  niet-‐inschrijven:	  boete	  van	  5€,	  inschrijven	  kost	  1€	  per	  half	  uur.	  	  	  
• Problemen/frustraties:	  

o Dit	  systeem	  kost	  meer	  dan	  vorig	  jaar.	  
o Nieuwe	  systeem	  zorgt	  voor	  veel	  verkeersoverlast.	  	  
o Fiets	  gaat	  niet	  mee	  van	  school	  naar	  het	  Boshuis	  waardoor	  ouders	  de	  

kinderen	  niet	  meer	  met	  de	  fiets	  naar	  school	  kunnen	  brengen	  
• Mogelijke	  oplossingen:	  

o Voorstel:	  het	  eerste	  half	  uur	  Boshuis	  gratis	  en/of	  soepeler	  boetesysteem	  
(pas	  vanaf	  17h	  bvb?).	  	  

o Fietsen	  parkeren	  voor	  de	  school	  of	  Boshuis	  (best	  op	  slot).	  Er	  zijn	  
leenfietsjes	  in	  de	  kleuterschool.	  Fietsrek	  plaatsen	  aan	  Boshuis?	  

• Communicatie	  met	  gemeente:	  Sara.	  	  	  
• Hebben	  andere	  scholen	  binnen	  SKW	  hetzelfde	  probleem?	  

	  
10) VARIA	  

/	  


