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Trooper
Wat?
Met Trooper kan jij de kas van jouw vereniging spijzen door gewoon online te shoppen. Zoek
de Trooperpagina van jouw vereniging, klik op de online shop van jouw keuze, en shop
gewoon zoals je anders doet, je betaalt exact dezelfde prijs als normaal. Door via de
Trooperpagina van jouw vereniging naar een online shop te gaan, weet de shop welke
vereniging jij wil steunen. Per aankoop van € 100, geeft de shop +/- € 5 aan je vereniging.
Hoe?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meld u aan als troopervereniging via het inschrijvingsformulier.
Wij zetten uw Trooperpagina online.
U vertelt aan al uw leden & sympathisanten dat zij mee kunnen troopen.
Uw leden beginnen hun online aankopen massaal via jullie Trooperpagina te doen.
Onze partners betalen een stevige commissie per aankoop.
Meer cash in de kas van uw vereniging.

Bedrag?
Op de Trooperpagina van je vereniging kan je per shop de gemiddelde percentjes vinden. Dit
zijn gemiddelden, dus de werkelijk uitbetaalde percentjes kunnen hoger of lager liggen,
afhankelijk van de categorie waarin wordt gekocht. Deze percentjes worden door de shops
berekend over de netto-aankoopsom exclusief overige kosten zoals bijvoorbeeld
verzendingskosten en administratiekosten. Een webshop betaalt geen percent uit indien een
aankoop wordt geretourneerd en/of betaling ervan ongedaan wordt gemaakt.
Instapkosten?
Het kost geen geld om een vereniging in te schrijven. De eerste €75 die bij elkaar getroopt
wordt, gebruiken we om de opstartkosten te betalen. Alle andere Trooperinkomsten worden
volledig doorgestort.
Wanneer uitbetaald?
Elke drie maand worden de bevestigde Trooperinkomsten op jullie rekening gestort, met een
minimum van € 75 per uitbetaling. Houd jullie rekening dus goed in het oog in januari, april,
juli & oktober. Geen zorgen, indien jullie in die drie maanden minder dan € 75 bij elkaar
getroopt hebben, sparen we het gewoon op tot de volgende uitbetalingsperiode.
Welke online shops?
JBC - Brantano - Plopsaland - Coolblue - Fun - Fnac - About You - Krëfel - Booking.com Collect&Go…

Zie trooper.be voor meer informatie.
Kim stuurt mailtje over in/uitstapvoorwaarden. We komen hier nog eens op terug.
Digitale opvolging
Briefjes zijn binnen. 90% van de ouders wil de communicatie digitaal blijven ontvangen.
Voor de anderen zal de school brieven op papier blijven voorzien.
Regeling uurregeling OC via SS werd positief onthaald.
Website
Momenteel onder constructie. Nieuwe site zal visueler zijn met 4 pijlers. Er is eenvormige
lay-out.
Mensen ‘missen’ de activiteitenkalender. Dit kan wel via SS (browser) geraadpleegd worden.
Misschien even communiceren naar de ouders?
Bib
Wekelijks zijn er gemiddeld 4 à 5 nieuwe inschrijvingen.
Er zijn nu een 600-tal boeken. Soms lijkt dit misschien minder maar de klassen komen ook
boekjes ontlenen. Dit aanbod zal regelmatig vernieuwd/aangevuld worden.
Openingsuren regelmatig herhalen op FB.
Dit wordt ook op donderdag aan de schoolpoort uitgehangen.
Investering
Er wordt door de OR voor 2018, 1500 euro, geschonken voor de aankoop van:
- Boombox ifv bewegingslessen en schoolse activiteiten.
- STEM-materiaal kleuter en lagere school.
Begroting
Er wordt in januari nieuwe begroting opgesteld voor 2019.
Mogelijke investering voor 2019:
- nieuwe vloer sportzaal.
- verder aanleggen speelplaats/groene zone.
Misschien hiervoor ook geld inzamelen via Trooper - Kinderfuif - Crowdfunding?
We komen hier volgende vergadering op terug.
Kinderfuif
Thema: Beestenboel in De Bloesem.
Affiche/sponsoring is in volle voorbereiding.
Misschien juf Freya/meester Guy contacteren om eventueel versiering te maken? Dit is altijd
een meerwaarde!

6de leerjaar
Sommige ouders ervaren de werking in het 6de leerjaar chaotisch - ze kunnen de methodes die
gebruikt worden niet volgen.
We begrijpen dat het wat aanpassen is aan de nieuwe structuur - met 5 leerkrachten. De
methodes die gebruikt worden, zijn steeds conform de leerplannen.
Maar indien er vragen zijn hieromtrent worden deze best gesteld tijdens een infomoment
(begin schooljaar) of oudercontact. Ook tijdens het schooljaar zijn de leerkrachten steeds
aanspreekbaar.
We begrijpen dat ouders bezorgd zijn en hun kinderen willen opvolgen maar dit is voor de
leden van de OR moeilijk om hier een mening over te vormen.
Zorgjuf
Een beperkt aantal ouders stelt vragen over de frequentie waarmee hun kind naar de zorgjuf
gaat.
Door de brede basiszorg (M-Decreet) is het de bedoeling dat kinderen minder naar de zorgjuf
gaan. Er wordt, eventueel in samenspraak met de zorgjuf, gedifferentieerd (zowel voor sterke
als kinderen met extra noden) op klasniveau. Team Teaching leent zich daar heel goed toe.
In bepaalde gevallen worden kinderen natuurlijk wel uit de klas gehaald en zorgt de zorgjuf
voor extra ondersteuning. Niet enkel bij studieproblemen maar ook bv rond het zich goed
voelen/pesten, wordt gewerkt. Hiervoor blijft De Bloesem zich ook heel hard inzetten.
Het zorgbeleid kreeg bij de vorige doorlichting trouwens een goed rapport.
Wanneer ouders hierrond nog vragen hebben, zijn de zorgjuffen én de klasleerkracht hier een
beter aanspreekpunt.
Oudercafé - 24/01/2019
We mogen begin januari een mailtje verwachten van Jurgen, Sandra of Robin.
Volgende vergadering
14/01/2019 om 20u.

