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Verslag  vergadering 13 september  2020

Aanwezig: Sharon Servranckx, Dries Rykaert, Vanessa en Nicolaas Vlieghe, Kim
Bastiaensens, Steven Colla, Marjolein Hendrickx, Annick Van Hulle, Inez Van
Ingelghem

Programma:

1) Intro Meester Paul
· Welkom aan de nieuwe leden en uitleg samenwerking OR/WAVO
· Datum Wavo-dag aangevraagd (14 of 21/5)-nog geen groen licht
· Huidig project gefinancierd door ouderraad (OR): dak+inrichting snoezellokaal

(input leerlingenraad, uitwerking ism VTI)
2) Kalender vergaderingen Schoolraad en vergaderingen OR

· OR gaat door 1e maandag van de maand, daar waar we moeten schuiven op
dinsdag:

i. Overzicht data: 5/10/21; 8/11/21;  6/12/21; 11/1/22; 7/2/22;
14/3/22; 25/4/22; 7/6/22

· 2x per jaar schoolraad (Steven, Inez, Sara)
3) Sponsoring

i. Draaiboek nodig! Simpel houden, cadeau’s in natura beperken.
Geëngageerde kandidaten mogen zich melden!

ii. Start nieuwe jaar JAN’2022
iii. Documenten te verzamelen op Dropbox
iv. Uitvraag via WAVO-krant (oproep mailen naar sponsoring@wavo.be)

4) Werkgroepen en-samenstelling
· Evenementen werkgroep combi Dag van de leerkracht/ carnavalkoffie/Film for

life/berichtjes bij bijzondere gelegenheden (Nicolaas, Y, Z); kandidaten mogen
zich melden!

· Spaghettidag 20/11 (Danny, Liesbeth, Inez, Karen, Wendy) werklijst (Sara,
Laurens, Sharon,…)

i. Combi ter plaatse eten en afhalen? Te bekijken door werkgroep
· Wandelzoektocht in 26 maart ‘22 (Inez, Valérie, Laurens, Marjolein, Annick)

i. Gedifferentieerd kleuter vs grotere kinderen
· Wavo-dag (trekker?+ Marjolein, Danny, Laurens, Vanessa, …)
· Sponsoringwerkgroep (trekker?, Steven (loper), Z)
· Dropbox: spreadsheet voor iedereen beschikbaar maken waar iedereen zijn

naam kan toevoegen! (Annick) Toelichting gebruik digitale platform Dropbox
(Laurens?)

5) Evaluatie wandelzoektocht 2021
· Winst = 1764,67€; hapje/tapje erbij in ’22 om volwaardige winst te maken
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6) Stand van zaken werken Vinkenhof OR
· Meerwerken goedgekeurd:

i. Asbest in onderdak kapoenenlokaal-extra kost voor storten en
verwijdering

ii. Aansluiting afvoerbuizen regenwater op nieuwe riolering
iii. Vloer polyvalente doorleggen (voorwaarde zelfde EHP)

7) VARIA
· /


