OUDERRAAD DE WINGERD
VERSLAG VERGADERING
Molenstraat 6 – 2840 Reet
tel. 03 888 43 02
e-mail: ouderraad @wingerd.be
gvbs.reetsecr@telenet.be (secretariaat)

VERSLAG VERGADERING dd 14.09.2021
AANWEZIG
Michèle Kesselaers
Dimitri Caremans
Tine De Vil
Helena Debedts
Liesbeth Phlips
Lynn Wyn
An Coosemans
Anne-Sophie Van Damme
Tessa Sterckx
Jelle Leemans
Ann Struyf

✓
✓
✓

Veronik De Boeck
Juf Julie
Juf Nele

✓
✓
✓

NIET AANWEZIG

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

VERWELKOMING
Michèle heet iedereen welkom op deze eerste vergadering van het schooljaar, die terug op school mag
doorgaan. Anne-Sophie is verontschuldigd, van Helena hebben we niets vernomen.
De ledenlijst wordt aangepast en de werking van de ouderraad (uitnodiging, verslag, werkgroepen)
wordt toegelicht aan de 3 nieuwe leden: Jelle, Tessa en Ann.
GOEDKEURING VERSLAG 11.05.2021
Er zijn geen opmerkingen bij het vorige verslag, het verslag wordt hierbij goedgekeurd.
Data vergaderingen zijn vastgelegd:
9/11/21
1/02/22
19/04/22
31/05/22
SCHOOLRAAD
Vergadering 14/06/21:
- Corona: slechts 1 positieve melding gehad - dank aan de goede samenwerking school en
ouders
- Geplande werken: CV kleuterschool en turnzaal – extra vluchtweg turnzaal
- Terugval inschrijving aantal instappers – maar in het verleden was er ook fluctuatie
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-

-

Zwembad Aartselaar : prijs opgetrokken en aantal zwemuren beperkt – ondertussen
overeengekomen dat lagere school 1x per maand kan zwemmen, 3de en 4de leerjaar krijgt een
beurt extra
Concept schoolfeest positief beoordeeld, daarom dit jaar gelijkaardig: overdag feest voor de
kinderen, ’s avonds voor de ouders

VRAGEN VAN EN AAN LEERKRACHTEN EN DIRECTIE
- Waarom geen thee meer tijdens de middag? Veronik: tijdens Corona mocht dit niet, en dit wordt
behouden omdat er steeds moeilijkheden zijn hierrond (hoeveel suiker, welke thee,…) compromis is dat op heel koude dagen er wel thee aangeboden wordt – iedereen brengt dan zijn eigen
tas mee
BINNENGEKOMEN POST / UITGAANDE POST
/
FINANCIËN/AANKOPEN
- Te betalen:
Sint : 75€ per klas (13 klassen)+ zorg KS en LS + LO KS en LS = 1275€
Cultuur: 10€ per kind : 280 lln = 2800€
- Er wordt verder gespaard voor een nieuw speeltoestel. Vorig jaar zijn er erg weinig inkomsten
geweest, dit jaar zal er dus nog niets aangekocht kunnen worden
KA$V€R$LAG.
Zoals gebruikelijk worden er geen bedragen genoteerd in het verslag.
EVALUATIE VAN ACTIVITEITEN
- Diploma- uitreiking 6de jaars: goodiebags zijn goed onthaald

VOORBEREIDING EN KALENDER ACTIVITEITEN 2020-2021
Werkgroepen: (voor de acties wordt er op voorhand samen gezeten in kleinere groepjes om alles voor
te bereiden – op de vergadering wordt dit enkel in grote lijnen besproken)
- Halloween/lichtjeswandeling/fakkeltocht – concept nog te verfijnen – 27 november = Jelle,
Tessa en Lynn
- PR – Ouderraad wat meer in de kijker zetten: flyers – foto’s bij activiteiten = Tessa
- Sint actie (speculaas of chocolade) – begin november flyer meegeven = Liesbeth en Ann
- Ontbijt (dozen of op school) – zondag 20 maart = Ann, An en Lynn
- Schoolfeest – 20 mei = Tine en Liesbeth
- Ijsboerke – juni 2022 (in mei flyer meegeven) – actie is reeds helemaal uitgewerkt
- Proclamatie 6de jaar = Michèle en Lynn
Helpende handen:
Flyer of mail rondsturen – alle acties schooljaar al vermelden
Mogelijk om op website te zetten – online hulp aanbieden => meester Sam?
WEBSITE / CLOUD
- Webiste: school heeft een nieuwe website
Stuk van de ouderraad kan nog gepersonaliseerd worden
- Gimme: doorgegeven aan de ouders, maar slechts 1/3de van de ouders in aangemeld, nog verder
rond te communiceren
- WhatsApp: nieuwe leden worden toegevoegd in WhatsApp groep
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VARIA EN RONDVRAAG
- Teambuilding
Datum af te spreken via WhatsApp
- Kerststal?
Opzetten: Zaterdag 11 december
Afbreken: vrijdag 24 december na school
Nieuwe figuren maken? Nog verder af te spreken
- Juf Nele vraagt om helpende handen voor de schoolloop 24 september
Volgende vergadering: dinsdag 9/11/21 om 20u30
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