Verslag OR – 21/10/2019
Aanwezig: Meester Pascal - Kim - Els VL - Elke - Lynn - Katrien - Steffi DR - Wendy Sandra - Lindsay - Vanessa - Steffi M - Sara - Ellen - Nina - Nathalie - Philippe
Verontschuldigd: Jurgen - Robin - Els M - Marijke - Lien
Agendapunten:
- Goedkeuring vorig verslag
- Verwelkoming nieuwe leden
- TROOPER initiatief
- Evalueren: dag van de leerkracht, eetfestijn.
Verslag:
- Vorig verslag wordt goedgekeurd.
- Welkom Nina, mama van Rosie (witte klas)
Nathalie, mama van Lars (2A)
Philippe, papa van Dalia (1B)
- Momenteel zijn er 3 projecten lopend waar geld voor nodig is:
* bouwwerken kleuterblok
* sportvloer
* groenzone.
Er zouden subsidies komen voor de 2 laatste projecten. Dit zal wel voor 2020 zijn.
Er zal dus duidelijk gecommuniceerd moeten worden waarom de werken in 2019 niet
meer aanvangen. OR zal bijdrage dus ook schenken in 2020.
Inkomsten via TROOPER en Crowdfunding zouden dus zeker welkom zijn.
Kim zal ideetjes verzamelen via verschillende kanalen en samenzitten met meester
Stijn om dit te lanceren bij de ouders.
Meester Pascal bekijkt de mogelijkheden voor Crowdfunding.
Schoolraad:
Behandelde puntjes:
- Op dit moment zijn er 340 lln. In dezelfde periode vorig schooljaar waren er 316 lln.
- Infrastructuur.
- Projecten zoals Klasassistenten en internationalisering: Erasmus Plus project wordt
kort toegelicht door meester Pascal.

Dag van de leerkracht:
Alles verliep vlot. De leerkrachten waren tevreden met cadeautje.
Volgend schooljaar Ilse en secretariaat niet vergeten!
Eetfestijn:
+
895 eters
Geen kaarten nodig in voorverkoop:
administratief eenvoudiger en voor
traiteur (hoeveelheden) ook niet.
Communicatie verliep volledig digitaal.
Voldoende helpende handen.
Tent was beter opgesteld.
Wachtruimte dichter bij kassa.
50-tal plaatsen meer in turnzaal.
Versiering: Top!
Maaltijden: OK
Geen opmerkingen over verhoogde
drankprijzen.
Bier: Gouden Carolus.
Kinderbekertjes.
Tombola: weekendje.
Meer ruimte voor afwas.
Opruim.

Werkpuntjes
Hierdoor wisten sommige mensen niet
wat er op het menu stond. Volgend jaar
ophangen aan kassa.

Zondag was er wel veel hinder van de
wind - plaatsing herbekijken.

Ketchup/kleine vorkjes en lepeltjes
voorzien.

Bonnetjes: bedrag was niet altijd
duidelijk. Kan dit eenvoudiger?
Hogere tafels voorzien.
Alcohol vrij bier voorzien?
In wachtruimte ook prijslijsten leggen.
Spelende kinderen. ‘Oudere’ kinderen
hebben glijbaan stuk gemaakt. Hoe
vermijden?

Volgende vergadering
Maandag 16 december 2019 om 20u op school.

