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Kennismaking
Overlopen vorig verslag:
-

-

-

-

Evaluatie perkplantjesverkoop :
■ Timing: eerder mikken op het weekend voor moederdag om de plantjes te
verdelen
■ De planning van alle projecten van het schooljaar meegeven in begin van het
jaar + onze emailadressen zodat ouders ons makkelijk kunnen contacteren
■ easer via social media bij de eerste zonnestralen zodat de ouders al in het
achterhoofd hebben dat er plantjes te koop komen
Het paasontbijt is niet doorgegaan
Verschillende cultuur -en andere klassen zijn niet doorgegaan, enkel de zeeklas begin
september
Evaluatie laatste schooldag (gratis drank en chips aangeboden aan de ingang):
- tof, veel volk
- jammer dat de leerkrachten hier niet volledig kunnen bij zijn, moeten direct na
school door naar het team etentje
- vanaf dit schooljaar: opnieuw zoals voor corona het laatste uur van de lessen
rommelmarkt en bar houden zodat de leerkrachten volledig kunnen aansluiten
- kritiek op de rommelmarkt: de prijzen waren soms vrij hoog.
Evaluatie eerste schooldag (de bergwegelklassieker: koffie/fruitsap met cake):
- minder cake voorzien: 3 is genoeg
- leuk (zeker voor de nieuwe ouders) om de school van binnenuit te zien, het parcours
had veel succes, gezellig, was zoals vroeger, goed dat de ouders samen kunnen zijn
Er is nog steeds 135 euro gereserveerd voor Mia (Merelbeke In Armoede). ( zie verder)
Idee begin 2020 was om eventueel opbrengst vermeerderen ism Colruyt (Colruyt
vragen bedrag te verhogen indien wij totaalbedrag spenderen in Colruyt). We
kunnen leerlingen producten laten aankopen om te schenken aan sociale kruidenier
MIA. Zo kunnen we leerlingen kritisch leren nadenken over wat een gezonde maaltijd
kost…

Door de Corona-maatregelen is dit niet verdergezet. Er waren nieuwe ideeën zoals:
●

●

Voorstel Sophie: schenking doen rond kerstperiode. We vragen na bij MIA wat hun noden
voor dit jaar zijn om hier concreet op in te kunnen spelen. We leggen het bedrag van 2j
geleden samen met het bedrag dat dit jaar kan voorzien worden
Actie “Boek aan huis” (actie van sociaal huis om lezen meer te promoten bij anderstaligen en
gezinnen in armoede (ook samenwerking met Mia) en bibliotheekbezoeken meer te
stimuleren): hier zijn we niet verder op ingegaan

●

Voorstel: graag een project waar de lln mee kunnen ondersteunen/helpen, cfr
pamperinzameling, kledij-ruilsysteem, … Wordt later dit jaar verder uitgewerkt door een
werkgroep.

●

Werkgroep ‘vervoer’ + ‘kleine uitgaven’: minimum 1 lid ouderraad, 1 lid bestuur, 1
leerkracht. Eerder voorstel: Veerle neemt organisatie werkgroep op zich. Kim wil ook graag
deelnemen aan de werkgroep. Standpunt Sophie: huidige uitgaven zouden bedrag
maximumfactuur niet overschrijden.
⇒ deze werkgroep zouden we voorlopig niet opstarten, de leerkrachten geven aan dat hier
geen nood aan is
⇒ vraag rond rondrijden door ouders: nood aan stoeltjes? volgens sophie en leerkrachten:
bij korte ritjes niet nodig volgens de wet (enkel een gordel is wettelijk verplicht). Er wordt
echter actief meer ingezet op het stappen tot een activiteit. Met het nieuwe cultureel
centrum op wandelafstand zal dit in de toekomst makkelijker zijn.

Financiën

Stand op 31 aug 2020: 1930,61 € op rekening
Stand op 31 aug 2021: 1601 € op rekening
●
●

+- 300€ verschil
Belangrijkste opbrengsten:
○ 422,69 € totebags
○ 841€ perkplantjes

Er wordt een belangrijke verandering in uitgaven verwacht vanaf volgend jaar: er wordt overgegaan
naar een systeem waarbij een leerling om de 2j met de klas op zee-/kunst-/boerderijklas gaat.
Hierdoor zullen er jaren zijn met weinig uitgaven hieraan en jaren met een dubbel uitgave als nu.
Er wordt dit jaar nog 15€ per kind gegeven als tegemoetkoming voor het logement. Vanaf volgend
jaar kunnen we dit herbekijken, evt een nieuwe haalbare prijs bepalen.
Ook wordt het vieruurtje + versnaperingen bij de zeeklassen bekostigd.
Dit schooljaar gaan alle jaren behalve 6L op zee-/kunst-/boerderijklas.

De bedragen worden op rekening gesplitst per maand: er wordt 10€ per maand afgehouden op de
maandafrekening.
Verdere uitgaven van de BWD:
-

alle geboortecadeau’s
een extra’tje voor leerkrachten in ziekteverlof
sintgeschenken: 100 euro per klas + strooigoed
dag van de leerkracht
4 uurtjes van de zeeklas (90€), wordt niet voorzien voor de boerderijklassen

Overlopen van activiteitenagenda 1e trimester

1. Verkoop van fluohesjes: gecanceld!
⇒ kritiek: hebben kinderen dit nodig? Dikwijls krijg je hesjes al gratis.
⇒ voordeel: hesjes op maat voor kinderen = nuttig
⇒ we beslissen om de verkoop te annuleren wegens anders te veel verkopen tijdens
het eerste trimester
⇒ eventueel in het 2e trimester met een werkgroep overleggen welk product we
alsnog kunnen verkopen: haalbaar voor iedereen, bepaald product personaliseren
(op naam, met eigen spreuk) met logo: brooddoos, drinkfles, stiften, …?
2. Verkoop van Klaaskoeken: vrijdag 3 december 2021
Trekker: Elke
Medewerkers: nog te bepalen
3. Kerstborrel: vrijdag 17 december 2021
Trekker: Greetje
Medewerkers: nog te bepalen
Ideetjes:
→ we organiseren een kersttombola: bvb kerstmuts vullen met snoep en
gewicht raden
→ vragen aan de meisjes van de scouts of ze willen champeteren rond de
school om “vrij spel” van de leerlingen te controleren? Vorige edities waren
hier wat problemen mee; de leerkrachten moesten dikwijls gaan
controleren. Hadden nog iets te goed te geven in ruil voor de drankoverschot
van vorig jaar. Evt kunnen ze entertainen? Vragen aan bvb 6des, wat ze zien
zitten. Zo niet, ouders vragen aandacht te hebben voor hun kids.

Andere voorstellen:
→ Meestal wordt er rond halloween iets georganiseerd om ouders te verbinden met elkaar. Geen
opbrengstactiviteit. Zoals bijv: lichtjeswandeling, volksspelen op de speelplaats met picknick op de
speelplaats…. We beslissen dit op te nemen voor volgend jaar, mits dit er voor dit jaar al (te) snel
aan komt, en we vermoeden dat ouders vooral nog bezig zijn met het inhalen van de feesten en
activiteiten die tijdens corona niet konden doorgaan. We denken aan het opstarten van een
werkgroep in mei 2022, om hier vroeg genoeg mee te kunnen starten.
→ Andere: quiz? Wandeling overdag? Zoektocht? We houden alle ideeën in het achterhoofd om
volgend schooljaar evt uit te werken.
→ boekenruilmarkt: om je boeken die je niet meer wil te ruilen/verkopen: hier is niet verder
concreet op ingegaan
→ boekenbeurs: wordt georganiseerd in de Kloosterstraat door de school zelf
→ boekenverkoop van de bergwegel zelf: boeken die de zesdes kwijt willen kunnen verkocht worden
op de rommelmarkt op het einde van het jaar

Overlopen van activiteitenagenda 2e trimester.

1. Fuif voor ouders: zaterdag 12 maart 2022
Trekker: Kim
Medewerkers: Irmine, Meggy, Ilse
Ideetjes:
⇒ met food truck? zodat we vroeg genoeg kunnen starten. Vorige editie
kwam pas later uit de startblokken doordat veel ouders vooraf gingen
dineren.
⇒ is de avond van het schoolfeest van de Kloosterstraat
2. Paasontbijt (eerder lente ontbijt) voor kinderen en leerkrachten: vrijdag 22 april 2022
Trekker: nog te bepalen
Medewerkers: Joke
⇒ Opmerking van de leerkrachten: in de studio ontbijten was aangenaam
rustig :)

Overlopen van activiteitenagenda 3e trimester.

1. Perkplantenverkoop: vrijdag 6 mei 2022 (= weekend voor moederdag)

Trekker: Stephanie
Medewerkers: Line
2. Laatste schooldag: donderdag 30 juni vanaf 10u15
Trekker: nog te bepalen
Medewerkers: nog te bepalen

Info uit de ouderraad
Vnl info over einde vorig schooljaar:
Ging vooral over problemen afdeling Lemberge: te weinig instroom van de peuters. Voorstel
was om de peuters samen te voegen met 2K en 3K, hierover kwam protest van de ouders.
Beslist om toch een aparte klas te vormen, 9 peuters.
2 leden van de Bergwegel: Els Marchand en Line Vemeulen. Verwacht wordt dat Els dit nog
max 2 jaar doet, we gaan al stillekes op zoek naar een opvolger…

Mededelingen/aanvullingen/suggesties/ideeën/…

●

Boekenkast/bibliotheek heropstarten.
- De kast staat er. We hebben reeds een klein aantal boeken.
- To Do: Kast vernissen en versieren + kindproof maken. Boeken inzamelen + project
lanceren in de klassen.
- Trekker: Greetje; medewerkers: Els Moonen en Sarah
- Juf Anniek vraagt zich af wie dit dan opvolgt. Hoe wordt gecontroleerd of die boeken
ook terugkeren? Kaartsysteem: ieder boek heeft een kaart, die bij uitlenen wordt
bijgehouden in de kast (met naam op). Het is het systeem van een boekenruilkast,
geen leenkast: er worden boeken gewisseld, niet uitgeleend. Wel belangrijk dat
aantal boeken wordt bijgehouden. We beslissen om dit uit te proberen! Als er
daarna bijkomende afspraken nodig zijn, dan wordt dit wel duidelijk.

Volgende vergadering: donderdag 27 januari 20u15

