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 09.11.2021
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 Véronique
Juf Ine
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VERWELKOMING
Michèle heet iedereen welkom en bedankt Helena voor het gebruik van haar kantoorruimte
Tessa en Veronik zijn verontschuldigd.
GOEDKEURING VERSLAG 14.09.2021
Er zijn geen opmerkingen bij het vorige verslag, het verslag wordt hierbij goedgekeurd.
SCHOOLRAAD
Vergadering 28/09/21:
- VZW: Verder Zonder Wingerd werd opgericht, mensen die stoppen met de ouderraad kunnen
hier aansluiten (en kunnen gevraagd worden als helpende handen)
- Leerlingenaantal: totaal = 280 (met alle instappers inbegrepen) – vorig jaar 317
- Nieuwe website
- Zwemmen: blijft in Aartselaar – LS 1x per maand, 3de en 4de leerjaar 2x per maand
VRAGEN VAN EN AAN LEERKRACHTEN EN DIRECTIE
- Stockageplaats mogelijk voor Sint-actie? Ok
BINNENGEKOMEN POST / UITGAANDE POST
Brievenbus: 1 ingevulde flyer voor helpende handen
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FINANCIËN/AANKOPEN
- Werd gestort:
Sint : 75€ per klas (13 klassen)+ zorg KS en LS + LO KS en LS = 1275€
Cultuur: 10€ per kind : 280 lln = 2800€
Tine stortte 3180€ - Veronik gelieve 380€ terug te storten
- 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
- Dag van de leerkracht: werd geapprecieerd
-

Flyer helpende handen en digitaal formulier : werd uitgedeeld en het digitaal formulier staat
online

VOORBEREIDING ACTIVITEITEN
- Lichtjeswandeling: na overleg werd beslist om de wandeling en afsluitende catering toch te laten
doorgaan – vanaf 400 mensen is een Covid Safe Ticket nodig, maar we verwachten niet aan dit
aantal te komen. Er moet vooraf ingeschreven worden zodat we een zicht hebben op wat er
moet besteld worden en om het volk eventueel wat meer te spreiden.
De werkgroep regelt dit verder – coördinatie helpende handen – flyer – bestellingen
- Sint actie: flyer is klaar en kan verstuurd worden (digitaal op woensdag 10/11 en papieren versie
volgende week)
Voor de verdeling: woensdag 1/12 – 8u20 tot 9u = Helena, Liesbeth, Ann en Lynn
Vrijdag 3/12 na school= Liesbeth, Ann en Lynn
- Kerststal : er worden nieuwe figuren gemaakt, Dimi heeft het hout en spreekt verder met Helena
af om de figuren met beamer te tekenen
- Trooper: Michèle maakte een trooper account aan, bij online shoppen via Trooper gaat een
percentage van de aankoop naar de ouderraad
Er moet nog reclame gemaakt worden hiervoor, maar Trooper stuurt ook materiaal op
Tijdens wandeling al vermelden?
WEBSITE / CLOUD
- Gimme: nog steeds niet alle ouders zijn geregistreerd via Gimme en mogelijks gaat een deel
van de communicatie verloren
Er wordt ook aangegeven dat de app en website niet altijd goed werkt (downloaden van brieven
gaat soms niet) en het is ook niet overzichtelijk om mee te werken
Veronik: alle ouders die niet geregistreerd hebben, kregen persoonlijk een mail waarop ze konden
doorklikken om zich te registreren. Ouders die vervolgens hier nog niet op reageerden werden
opgebeld. Enkele ouders vragen uitdrukkelijk nog om de communicatie op papier te krijgen. Zij
ontvangen dit dan ook op papier.
Na de try-out periode vorig jaar en begin dit schooljaar hebben we vooral positieve feedback
ontvangen over gimme. Er werd net een contract van 3 jaar afgesloten. We exploreren verder de
mogelijkheden van gimme.
-

Foto’s: er moet meer moeite gedaan worden om van elke activiteit enkele foto’s te maken

VARIA EN RONDVRAAG
- Facebookpagina apart voor de ouderraad?
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Beter van niet, alles wat op Facebook zou moeten komen, mag aan school doorgegeven worden
en komt op de pagina van De Wingerd
Volgende vergadering: dinsdag 01/02/2022 om 20u30
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