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1. Bespreking vorig verslag
a. Statuten moeten nog worden toegevoegd
b. Stagaires van de voortzette opleiding komen naar alle graden
c. In aprilo 2020 starten de werken
➔ er zal geen echt schoolfeest zijn, wel een soort van ten voordele van Guinnee.
(activiteiten: wandeltocht?)
d. Grootouderfeest voor het lager zal doorgaan ergens in mei 2020
e. Verder bespreken van de wafelenbak

2. Nieuws van de school
a. Bestuur kwam op bezoek
i. Tom De Keyzer en Mia Anrijs
ii. Betreft een bezoek voor elke KBO-school
iii. Waren zeer positief
1. Mooie resultaten gekregen
2. Aangename sfeer
3. Waren aangenaam verrast over de school, de gebouwen,...
b. Inzake zieke leerkrachten
i. Er worden geen briefjes meegegeven bij ziekteperiodes van 1 dag, deze
dagen worden opgevangen door de zorgjuffen ook al is het behelpen
c. De sint komt langs op 06/12
i. Kostuums zijn geregeld (Mieke laat weten dat zij eventueel ook kostuums of
benodigheden heeft)
ii. Vanuit het OC wordt opnieuw zoals vorig jaar 75€ per klas voorzien voor een
cadeau (vb. Speelgoed voor in de klas)
d. Tekenfund loopt
i. Bestellen kan tot 06/12, de bestellingen worden met de kindjes meegegeven
op school
ii. Opmerking omtrent het verplicht doorsturen naar bepaalde e-mailadressen
alvorens je kan inloggen ➔ is van de organisatie zelf, niet vanuit de school
e. Overschot van de koeken
i. Wordt later in het verslag besproken

f.

Vredesmis
i. Betrof een zeer mooie mis en is goed verlopen
ii. 3/12 tot 6/12 is er een tentoonstelling van Robert De Preester
g. Middageten – volle maaltijd (klacht ouder)
i. Eten zou koud zijn, er zou teveel worden opgeschept, eten zou niet lekker
zijn?
ii. er is een gesprek geweest met betrokken ouder
1. Temperatuur van het voedsel wordt gemeten bij aankomst op school
2. Hoeveelheden: grote en kleine borden zodat het kind een beetje de
hoeveelheid kan bepalen
3. Er zijn nieuwe kleinere opscheplepels in gebruik
Ouder was uiteindelijk tevreden met de aanpak en de maatregelen
h. Begroting werd ingediend
i. Voor banken en bloembakken ( speelplaats lager )
ii. ICT-materiaal ( leasing borden in alle klassen )
iii. Nieuw dak voor turnzaal (werd 10 jaar geleden vernieuwd doch niet zo goed
geplaatst en moet hersteld worden)
i. Voor- en naschoolse opvang
i. Tarief werd aangepast door de Stadsdiensten naar 1.10€ per begonnen half
uur
ii. Vanaf 01/01/2020
j. Voorleesproject in week van 02/12
i. 4de, 5de en 6de leerjaar leest voor voor peuters tot kindjes van het 3de leerjaar
ii. Er zijn 2 à 3 lezers en een klein groepje luisteraars per keer voorzien
iii. Mevr. Katrien heeft in alle klassen voorgelezen in de voorleesweek
k. Overlopen van de enquête
i. Wordt meegestuurd in bijlage

3. Werkgroep verkeer
a. De fluo-actie is volop bezig
b. We kregen een bronzen medaille voor verkeersveilie school
c. Fluo-mannetjes zijn terug, we hebben er nu 6!

4. Koekenverkoop
a. Een groot succes
i. 600 pakketten verkocht
ii. Goed voor 2362,97€ winst (volgens de berekeningen doch nog geen
bevestiging van Debbie)
iii. In 2018 was dit ongeveer 1500€
b. Werkpunten
i. Controle bij levering van de koeken en dit op de dag van de levering (dit jaar
een aantal dozen te weinig ontvangen)

ii. Marge van 20-30 pakketten was volledig op, er zijn zelfs nog pakketten van
Frederik en Evi aan andere ouders meegegeven
iii. Taken verdelen bij het maken van de pakketten op foutjes te vermijden,
doch er is maar één melding van gekomen
iv. Tickets Bobbejaanland zijn ondertussen geleverd
v. Overschot van de koekjes wordt uitgedeeld aan de leerlingen van de school
vi. Dankwoord van Frederik voor de massale aanwezigheid bij het inpakken

5. Bloemenverkoop op 15/02/2020
a. Er waren klachten bij voorgaande leveringen over de bloemen en in 2019 was dit
opnieuw het geval ➔ nieuwe leverancier gevonden uit Merelbeke doch iets duurder
i. Stemming positief, iedereen akkoord
b. Er zullen 450 stuks besteld worden aan 2.5€/stuk door Frederik
verkoopprijs blijft op 5€ per stuk
c. De straten voor de ronde zullen worden vastgelegd
d. Contact houden onderweg (eventueel via whatsapp) aangezien vorig jaar sommigen
bloemen te kort hadden en sommigen op het einde overschot
e. Voorverkoop op vrijdag 14/02 aan de schoolpoort
f. Verpakken van de bloemen
i. Eventueel bij leverancier vragen voor oplossing
ii. Slechts 1 per kartonnen zak
iii. Vuilniszakjes gebruiken??
➔ wordt verder besproken in januari 2020
g. Leurderskaart wordt geregeld door Frederik
h. Badges voor de volwassen verkopers (OC Nederename)
i. Navraag bij Debbie of er nog zijn, indien negatief zelf maken
i. Frederik stelt doodle op voor de verkoop
i. 14/02: van 13u30 tot 16u
ii. 15/02: vanaf 09u
j. Wisselgeld ➔ bespreken in januari

6. Activiteiten school
a. De sint komt langs op 06/12
i. Kledij en cadeau OC werd reeds eerder besproken
ii. 5 dozen speculaas besteld, komt op ongeveer 30cent per pakje
iii. Nog 3 zakken lieve vrouwkes en nicnacjes bestellen
b. Kaas- en wijnavond gaat door op 24 en 25 januari 2020
i. Vrijdag: 1 schift om 17.30 u
ii. Zaterdag: 2 shiften, vermoedelijk 17u30 en 19u30

7. Uitbating ijspiste
 Gaat niet door dit jaar

8. Varia
a. Vervoer door leerkrachten als ouders worden gevraagd
i. Vaststelling is er gekomen dat bij twee uitstappen van 1ste en 2de leerjaar de
juffen niet zelf reden terwijl sommige ouders zelfs grootouders hadden
gevraagd
➔ indien er genoeg voertuigen zijn, rijden de juffen inderdaad niet, vooral
naar de Woeker is dit het makkelijkst zodat ze geen parking moeten zoeken
➔ leerkrachten en direciet rijden meer dan voldoende of zijn back-up
b. Makro-kaart
i. 3% van het aankoopbedrag per aankoop door een particulier die zijn kaart
koppelt aan de kaart van de school wordt op de kaar van de school gezet om
deze als korting te gebruiken in de winkel
ii. Linken gebeurt via de website
iii. Wordt verder uitgewerkt door Stefaan
c. Lentequiz
i. Gaat door op 20/03/2020
ii. Zaal is gereserveerd
iii. Presentaie door Michiel Moreels en Kathleen Hendrickx
➔ Michiel eens uitnodigen inzake de vragen
➔ werkgroep is nog niet nodig, doch betrokkenheid en eens met Michiel aan
tafel gaan zitten lijkt aangewezen (in januari)
➔ doodle voor de geïnteresseerden
iv. Gert zorgt voor het scoreblad
v. Max 37 tafels (4 personen / Ploeg)
vi. Prijzen worden nog bekeken
d. Enquête
i. Betrokkenheid: 32% is niet akkoord, mogelijks is dit niet negatief maar zijn
dit gewoon mensen die niet betrokken kunnen zijn door bvb werkuren
e. Houten speeltoestellen
i. Wordt verder bekeken aangezien deze heel duur zijn
ii. Zal worden besproken indien zo ver...
f. Juf Jana – stagaire – pedagogie jong kind
i. Is de begeleidster van O. (2de kleuterklas)
ii. Werkt verandering op wens uit
iii. Ouderparticipatie wordt uitgewerkt
g. Gezinsbond Oud-Bevere wil “workshop’organiseren
i. Betreft het ‘leren leren’
ii. Kinderen zitten vooraan, ouders achteraan
iii. Zou 350€ kosten, doch kosten worden gedeeld tussen Gezinsbond en KBO
(kosten vervoer spreker moeten nog bijgerekend worden)
iv. Worden tips gegeven inzake ‘leren leren’
v. Enkel op uitnodiging en deze zijn enkel voor leden Gezinsbond en kinderen
KBO Nederename
vi. Drankje voorzien tijdens de pauze

vii. Workshop wordt sowieso gedaan door Gezinsbond, al dan niet in
samenwerking met KBO Nederename, of een andere school indien hier geen
interesse
viii. Werd in 2018 in Ename gedaan

