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Verslag	  	  vergadering	  7	  oktober	  2019	  

Aanwezig:	   Sarah	  Declerck,	  Valerie	  Raes,	  Marjolein	  Hendrickx,	  Wim	  Geens,	  Evelyne	  
Vanderlinden	  ,	  Laurens	  Van	  den	  Wijngaert,	  Inez	  Van	  Ingelghem,	  Karen	  Seeder,	  
Fabrice	  Hendrickx,	  Danny	  Straetmans,	  Peter	  Van	  Wiele,	  Pieter	  Van	  Aken,	  Annick	  
Van	  Hulle.	  	  	  

	  
Programma:	  
	  

1) Toelichting	  door	  Paul	  Van	  Lierop	  
• Paul	  neemt	  niet	  deel	  aan	  de	  maandelijkse	  vergaderingen	  maar	  is	  de	  avond	  zelf	  

beschikbaar	  voor	  vragen	  waarop	  snel	  een	  antwoord	  moet	  komen.	  	  	  
• Toelichting	  projecten	  op	  til:	  

o Voorstel	  goed	  doel:	  Rode	  Neuzendag	  
§ Voor	  psychisch	  en	  fysisch	  welzijn	  voor	  jongeren	  
§ Opbrengst	  uit	  “Film	  for	  life”	  en	  Spaghettidag	  (OR	  akkoord)	  
§ Inkomsten	  direct	  voor	  projecten	  op	  de	  school	  zelf	  
§ Er	  wordt	  ook	  een	  dossier	  ingediend	  bij	  Koning	  

Boudewijnstichting	  voor	  extra	  subsidies	  
§ Sponsoring	  Belfius	  wordt	  verdeeld	  op	  basis	  van	  selectie	  
§ Paul	  stuurt	  voorstel	  van	  aankondiging	  door	  
§ Per	  vestiging	  (samen	  5	  à	  6000	  €):	  

Vestiging	   Project	   WIE/Budget	  

Kleuterschool	   jungletuin	  terug	  in	  orde,	  duurzaam	  en	  ecologisch	  
op	  maat	  van	  de	  kleuters	  

Extern-‐	  offerte	  
3000€	  

Leemstraat	   zolder	  (vroegere	  computerlokaal)àbezinnings-‐	  
en	  leesruimte	  (snoezelruimte)	  

Aankleding	  door	  
leerkrachten	  

Vinkenhof	   “kapoenenlokaal”	  wordt	  crea-‐lokaal	   Aankleding	  door	  
leerkrachten	  

	  
o Inzameling	  project	  zuiden	  (water)	  
o Dossier	  AGEON	  Project	  Vinkenhof:	  

§ 70%	  subsidie,	  30%	  eigen	  middelen	  (nieuwe	  lening	  vanaf	  2020,	  
geen	  opbouw	  leninglast	  want	  vanaf	  2021	  loopt	  huidige	  lening	  af)	  

§ Nieuwe	  regeerakkoord:	  extra	  budget	  voor	  kleuterschool	  
(30.000€)	  
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§ Deel	  1:	  schrijnwerkerij	  toegangspoort	  en	  deur-‐en	  
raamwerk/sanitair/vernieuwing	  dak/aanleg	  zonnepanelen	  via	  
“klimaatscholen”/compartimentering	  (brandveiligheid)	  

§ Deel	  2:	  refter-‐keuken-‐sanitair.	  Bijdrage	  OR?	  	  	  
§ Start	  in	  zomervakantie.	  Verwachte	  hinder	  is	  beperkt.	  Mogelijke	  

impact	  op	  gebruik	  refter	  tijdens	  volgend	  schooljaar.	  	  	  
	  

o Nieuwe	  OR-‐activiteit:	  wandel-‐en	  zoektocht	  rond	  olympische	  spelen	  
	  

o Nieuwe	  iPADs	  Leemstraat	  (2e	  en	  3e	  leerjaar)	  zijn	  geleverd.	  Alle	  klassen	  
(behalve	  1e)	  hebben	  een	  digitale	  boekentas	  met	  	  iPADs	  die	  gebruikt	  
worden.	  Volgend	  schooljaar	  zullen	  nog	  15	  iPADs	  worden	  aangekocht	  
voor	  het	  1e	  leerjaar.	  Verwachte	  afschrijftermijn	  =	  8	  jaar.	  	  
	  

o OR	  vraagt	  of	  opbouw	  budget	  nodig	  is	  voor	  grote	  projecten	  in	  de	  verdere	  
toekomst?	  Vinkenhof	  is	  sluitstuk	  van	  grote	  renovaties,	  in	  nabije	  toekomst	  
vooral	  normaal	  onderhoud.	  

• Resultaten	  bevraging	  ouders	  tijdens	  vorig	  schooljaar?	  	  	  
o Goede	  resultaten!	  	  Aandachtspunten:	  refter,	  sanitair	  in	  Vinkenhof,	  

parking	  Kleuterschool	  
o Paul	  stuurt	  resultaten	  door	  
o Terugkoppeling	  naar	  ouders?	  	  	  

	  
2) Evaluatie	  info-‐dag/dag	  van	  de	  leerkracht	  

Positief	  
3) Spaghettidag	  	  
• Loopevenement,	  van	  Waver	  Feest,	  voor	  Wijzer	  Sterk,	  valt	  samen	  (17-‐19h):	  overleg	  met	  

Waver	  Feest	  10/10.	  	  	  
• Tafels	  voor	  Bodega	  zijn	  bij	  de	  gemeente	  besteld	  	  
• Saus	  zal	  zelf	  worden	  gemaakt,	  dit	  werd	  berekend	  en	  geproefd	  	  
• Logistiek:	  werklijsten	  gaan	  rond	  
• Peter	  vraagt	  na	  of	  parochiezaal	  vanaf	  vrijdagochtend	  beschikbaar	  is	  
• Investering	  in	  2	  gasbekkens	  en	  2	  gelijke	  potten:	  ok;	  	  diepe	  warmhoutbakken	  te	  bekijken	  

(ook	  gebruik	  op	  WAVO-‐dag?)	  
• Sponsoringlijst	  =	  huidige	  beschikbare	  lijst	  (per	  kalenderjaar	  ipv	  schooljaar)	  
• Inschrijving	  via	  papier,	  publicatie	  online	  voor	  buitenstaanders,	  deadline	  vroeger	  dit	  jaar!	  
4) Wavo-‐dag	  

Werkgroep	  komt	  binnenkort	  samen.	  Meer	  nieuws	  volgende	  keer.	  	  
5) Schoolopvang	  
• Sara:	  retour	  gemeente:	  hangt	  af	  van	  goodwill	  juffen.	  Voorschools	  en	  naschools	  is	  de	  

opvang	  al	  langer	  dan	  verplicht.	  
• Te	  beperkte	  communicatie	  over	  wijziging!	  	  
• Peter	  neemt	  dit	  mee	  naar	  de	  Scholenraad	  
6) Info	  gemeente	  

Uitvoeren	  werk	  voor	  gemeente	  kan	  bron	  van	  inkomsten	  zijn	  (bvb	  verdeling	  drukwerk).	  	  
OR	  gaat	  hier	  niet	  op	  in.	  	  	  

7) Communicatie	  
• Evaluatie	  klikgedrag	  van	  onze	  posts	  op	  Facebook:	  extra	  moeite	  (te	  sharen)	  loont!	  	  	  
8) VARIA	  
• Polo’s	  bij	  te	  bestellen?	  Inez	  bekijkt	  met	  Sofie	  (leverancier,	  offerte)	  


