Ouderraad Kloosterschool
Verslag
13 september 2018
20u
_____________________________________
Aanwezig:
Ilse de Jongh, Christ’l Bosman, Nils Stuerebaut, Marc Van Paepegem, Chiara Vanbesien, Hanne
Verschuere, Nele vermoesen
Sofie De Schryver, Micheline Blomme, Carolien Versluys, Ninja Claus, Els De Koker
Verontschuldigd:
Nele De Meeter

1.

Stemming mandaten
ð Voorzitter:
ð Ondervoorzitter:
ð Penningmeester:
ð Secretaris:

Ilse de Jongh
Christ’l Bosman
Nils Stuerebaut
Nele De Meeter

2.

Garageverkoop 09/09: evaluatie
- Weinig opkomst, dus amper winst.
- Volgend jaar wel nog briefjes uitdelen,
bij weinig inschrijvingen annuleren eind juni.

3.

Eetfestijn 21/10
- Werkgroep eetfestijn:
Ilse dJ, Nils, Christ’l, Marc, Chiara
- Kleine zaal is volzet, ter compensatie krijgen we de grote zaal gratis
- Eetfestijn langer om iedereen te kunnen zetten: 3 shiften ( 11u30, 13u30 en 17u)
- Springkasteel op eigen verantwoordelijkheid ouders
- Tombola volwassenen: te herbekijken door werkgroep: Christ’l, Chiara en welke juf?
- Tombola kinderen: blijft behouden: spelletjes en altijd prijs
Er moet nagekeken worden hoeveel prijzen er nog zijn, en eventueel bijgekocht
worden!
- Leerkrachten zorgen voor aankleding van de zaal: tafelstukjes en posters of
dergelijke.
- Eten: zelfde vorige jaren
- Drank: via De Snip
- Taart: via Bellekes
- Cava en gin: van OR (Auchan à foire aux vins tot 25 september!)
- Wie wil de opvolging van de bestellingen doen online?
Hanne vraagt het aan haar man.

4.

Sponsoring
- Er werd een verdeling gemaakt van wie welke sponsor bezoekt.
Er zijn nog enkele sponsors ‘over’. Wie wil deze bezoeken? Lijst bij Ilse de Jongh
- Ilse maakt briefje om mee te geven aan ouders.

5.

Opvolging aankoop ICT materiaal
- Sofie bezorgt de factuur voor het Smartbord
(OR betaalt de leasing van één bord, jaarlijks te betalen).
- De PC’s zijn besteld. Wanneer worden deze geleverd?
- Nog ongeveer € 7.000 over om jaar te starten.

6.

Schoolraad 04/10
- Ilse de Jongh kan niet, Nils en Nele gaan.
- Geen punten

7.

Data OR
- 08/11
- 21/02
- 25/04
- 06/06

8.

Kalender dit schooljaar
- 15/11: AED door Marc à uitnodiging naar alle ouders!
- 14/12: Kerstkoer
- 02/02: Nieuwjaarsfeest juffen en OR
- 17/03: Opendeurdag met ontbijt (9u-12u)
- in combinatie met OC 6de leerjaar en schoolrijpheid 3de kleuter
- klassen open vanaf 10u
(enkel kleuters en 1L, andere juffen gaan naar de klas op vraag)
- 18/05: Plechtige communie
- 25/05: Eerste communie
- 24/06: Kloosterkoer
- 26/06: Afscheid 6de

9.

Mededelingen van directie en leerkrachten
- /

10.

Varia
- Strapdag 21/09: OR betaalt dit (€ 60)
Is er terug een wedstrijd met fluohesjes? Vragen aan juf Katrijn.

-

-

Fotokalender: opnieuw doen!
Mayté wil de foto’s maken, Liesbeth wil ze pimpen.
Vorig jaar besteld op black Friday en zo mooie winst gemaakt!
Dit jaar is black Friday op 23/11.
Vanaf volgende vergadering de agendapunten ad valvas aan de schoolpoort.
Sofie stuurt de agenda door naar het personeel.

