Verslag vergadering OC 24 januari 2019
Aanwezigen: Ruben (tot 20u20), Rob, Jonas, Gillie, Sarah
Verontschuldigd: Isabelle, Marieke, Wannes, Nele, Ingrid
Verslag: Sarah

FEEDBACK VERGADERING ELS
●
●
●

Els gaat akkoord met het voorstel van budgettering/begroting van het OC
Voorstel lezing Growth mindset: voorstel om dit te bespreken met de zorgjuf Kaat (Sarah neemt dit
verder op)
Opening nieuwe school: nog steeds september 2020 - update dd 13/02/2019: vermoedelijk pas
september 2021

COMMUNICATIE
●

●

Er zal een nieuw kort digitaal krantje (een soort van nieuwsbrief) gemaakt worden met daarin de
komende activiteiten (quiz en schoolfeest) - de voorbije activiteiten - voorstelling van ons nieuw lid,
Wannes (en Nathalie?). Dit zal normaal in februari verspreid worden via het ouderplatform.
Hulpcheques:
❏ Er zat een kandidaat voor de quiz bij, is gecontacteerd en reeds aangesloten bij de kerngroep
van de quiz.
❏ Ook verschillende kandidaten voor het schoolfeest (worden ook gecontacteerd door Bart,
trekker schoolfeest) - update dd 13/02/2019: resultaat 2 nieuwe mensen - Ben en Peggy - in
stuurgroep
❏ Er waren ook nog andere hulp voorstellen bij
❏ Conclusie: hulpcheques hebben hun nut (Gillie zal verder de brievenbus van OC opvolgen)

ACTIVITEITEN
●

Quiz
o
o
o
o
o

vrijdag 29/03/2019
Inschrijvingen en betalingen gebeuren via Wannes
20 ploegen kunnen nu reeds inschrijven - update dd 13/02/2019: al 10 ploegen
ingeschreven
4 ploegen gaan een prijs krijgen (dus niet meer iedere ploeg): de eerste 3 ploegen krijgen
een prijs en er zal 1 alternatieve prijs worden uitgereikt.
Prijzen: er zal sponsoring worden gezocht, maar zal nu beperkt worden naar interessant
sponsoring. Logo zal worden geprojecteerd tijdens de quiz.

o

●

Takenlijst: aankopen drank en versnaperingen - kijken wat er nog is en baseren op aankopen
van vorig jaar. Er wordt ook gevraagd aan het oc om hulp te bieden voor de bar en voor het
opdienen. Ook zal er gekeken worden bij de hulpcheques wie geïnteresseerd was om te
helpen voor de bar. De takenlijst zal nog worden doorgestuurd. (als versnapering zal er dit
jaar croques worden voorzien)

Schoolfeest
o Bart heeft een doodle verstuurd voor de vergaderingen van de kerngroep - update
13/02/2019: werkgroep kwam bijeen op 12/02/2019, in aanwezigheid van Els en juf Freya
(werkgroep schoolfeest vanuit leerkrachtenteam)
o Concept van vorig jaar wordt normaal behouden - update 13/02/2019: formule 2019 zal een
festival zijn. Meer info volgt later
o Afrekening van vorig jaar bekijken - Rob en Ruben gaan ook samen zitten met Bart - update
13/02/2019 - gebeurd 07/02/2019
o Voorstel om ook andere leveranciers te bekijken ivm kosten
o Rob zal bevragen aan Els: samenwerking brouwerij Huyghe en lijst van beschikbaar
materiaal van de school (tafels en stoelen)
o Er zal een 2de mailing worden verzonden in februari via het ouderplatform met de vraag
naar helpende handen voor het schoolfeest (of via het digitaal krantje?)

NIEUWE ACTIVITEITEN
Enkele voorstellen:
●
●
●
●
●

Kinder fuif
Rommelmarkt of ruilmarkt
Wandeling
Uitbreiding onthaalmoment naar alle klassen
koekenverkoop/truffelverkoop/paaseierenverkoop

Kinderfuif wordt goed onthaald: best op het einde van het schooljaar organiseren. Haalbaar nog dit
schooljaar??? Misschien om de 2 jaar??? - voorbeeld van 17u tot 21u - andere locatie dan schoolrefter??
Wandeling is ook een optie: best in het eerste semester van het schooljaar - oktober/november wandelzoektocht of met figuranten en opdrachten - betalend??
Koekenverkoop (of andere eetbare dingen): weinig werk aan en winstgevend - najaar schooljaar
2019-2020?? - of bijvoorbeeld koppelen aan thema Halloween?? - combineerbaar met gelijkaardige
acties vanuit de school?

EVALUATIE GEDANE ACTIVITEITEN
●

Spelletjesavond: is niet winstgevend maar ook geen verlies. Weinig opkomst. Degene die er waren
vonden het wel leuk. Timing was niet ideaal en communicatie kon beter. Een derde keer organiseren
(meningen zijn verdeeld - knoop doorhakken volgende vergadering)

●

Oudercafé op oudercontacten zowel bij kleuters als bij lager: bij de ouders van de kleuters werd dit
heel goed onthaald. Over de 2 oudercafé’s was er een winst van €117,80 (er was redelijk veel
aangekocht qua drank, maar deze kan gebruikt worden voor de quiz) De hotdogs waren terug een
succes!

In verband met de activiteiten: een duidelijke agenda opstellen voor het komend schooljaar. De
activiteiten zouden eigenlijk al grotendeel moeten klaar zijn op het einde van dit schooljaar.

FINANCIËN
Momenteel €6.854,19 op de rekening. (vorige keer was de kas niet meegeteld)
Opbrengst spelletjesavond = €63,52

Inkomsten

Uitgaven

Totaal verlies/winst

€

€

€

149,02

85,50

63,52

Opbrengst oudercafé’s = €117,80

Inkomsten

Uitgaven

Totaal verlies/winst

€

€ 211,88

€

329,68

117,80

VARIA
●
●

●

Dag van de directeur: 31/01 - er zal een geschenkmand worden voorzien met hapjes ed. Voor een
bedrag van €25 + een kaartje (Sarah zal daarvoor zorgen)
Gillie zal een bestand maken om alle stock bij te houden, want nu geen duidelijk overzicht
voorhanden. Er zal ook nog getracht worden om het verbruik en aankopen per activiteit bij te
houden in het draaiboek van de activiteit zelf.
Volgende vergadering is op 01/04/2019 @Gillies place, afspraak om 19:45u (onder voorbehoud)

AGENDAPUNTEN VOLGENDE VERGADERINGEN (aan te vullen + op te volgen bij elke vergadering)
20/11/2018
●
●
●
●

Openluchtcafé’s OK? Datum kiezen 18/12 of 20/12
Dag van de directeur 31/01/2018
Bart Hebbelinck uitnodigen voor volgende vergadering (nav schoolfeest)
Opvolging quiz (datum? Engagement OC?)

24/01/2018
●
●
●
●
●
●

Bart Hebbelinck uitnodigen voor volgende vergadering (nav schoolfeest)
Opvolging quiz (datum? Engagement OC?)
Nieuwe activiteiten (brainstorm)
Etentje OC – leerkrachten
Drankverbruik medewerkers evenementen OC
Waardering vrijwilligers

01/04/2018
●
●
●

Bart Hebbelinck uitnodigen voor volgende vergadering (evaluatie schoolfeest)
Bespreking OC ↔ Sportsnack SJ 2018-2019
Mobiliteit Melle - impact scholen (agendapunt Ruben)

18/06/2018
●
●
●

Datums vergaderingen volgend schooljaar vastleggen
Opendeurmoment? verantwoordelijke aanduiden
Koffiemoment : verantwoordelijke aanduiden

