OUDERRAAD OLFA 3 EIKEN VERGADERING 9 9
FEBRUARI 2021 (20.00U)
1. GOEDKEURING VERSLAG LAATSTE VERGADERING
Verslag vorige vergadering werd unaniem goedgekeurd
2. EVALUATIE + STAND VAN ZAKEN + VOORBEREIDING ACTIVITEITEN
A. LICHTMIS (CAROLINE / JUFFEN)
Het was zeer goed:. Zelfgebakken pannenkoeken zijn uiteraard wel lekkerder, maar de kinderen
hebben ervan genoten!
Er zijn 400 pannenkoeken aangekocht: 2 voor elk kind van de lagere school en 1 voor de kleuters
Allergieën: een viertal kinderen hebben een wafel gekregen – geen glutenvrije pannenkoeken te
vinden (voorgemaakt) in normale tijden bestaat glutenvrij pannenkoeken-poeder, te maken met
soyamelk, dus dat gaan we volgend jaar opnieuw doen!
Suiker etc mag door de juffen opgebruikt worden tijdens het schooljaar. We houden niets bij tot
volgend jaar.
B. COMMUNIE (FABIENNE / TINNE)
De voorbereiding loopt goed, gezien het op school gebeurt. Vanaf nu zal er naar de Basiliek gegaan
worden voor de verdere voorbereiding.
C. VORDERING RENOVATIE SPEELPLAATS (PATRICK H. – JUFFEN)
Uitwerking van het fiets- en hindernissenparcours ligt bij de papa van Raphael, hij werkt dit verder
uit. Vraag is of sponsoring het hele project zal dekken: Dit zal afhangen van hun voorgestelde
ontwerp.
Het volledige deel rechts van de rode lijn is gepland om fiets/hindernissenparcours te worden. Daar
liggen de dals heel oneffen, mede door de riolering. Te bekijken of we de herstelling van de riolering
kunnen versnellen om te voorkomen dat dit nutteloze verfraaiingen zijn.
Er liggen enkele tegels los aan de schoolpoort, deze zijn storend bij regenweer: hoe kunnen we
hiervan een urgentie maken?

D. BIERPROEF I.S.M. DE HOOGMIS (PATRICK)
Reactie Hoogmis was niet enthousiast, we kunnen wel op relatief korte termijn iets op poten zetten.
E. SCHOOLFEEST / KLEUTERBAL / AFSTUDEERMOMENT / … (GRAAG FEEDBACK VANUIT
DE SCHOOL : JUFFEN)
Er wordt een schoolfeest georganiseerd voor de kinderen op vrijdag 28 mei – met spelletjes,
catering, optredens op een podium – tijdens de schooluren.
Voorstel om een doos te verkopen voor thuis: cfr Doos Gala van de gouden K’s: met daarin
knutselgerief, iets om te eten, spelletjes om een leuk moment te beleven?

Sportdag zal doorgaan in klasbubbel. Meester Dieter organiseert dit
3. FINANCIEËN (PATRICK B.)
•
•
•

Subsidie van 812€ is gestort door gemeente,
Trooper zit nu bijna aan het bedrag van vorig jaar
Soep heeft ongeveer 1500€ opgebracht,

GIFTEN EN SPONSORING:
Sponsoring mag, maar de school moet 21%BTW betalen als de school een factuur uitschrijft aan
een bedrijf als sponsor. Wanneer zij bv een logo publiceren in een schoolbrochure moet dit in
verhouding zijn met het bedrag van de sponsoring.
Voor een gift moet geen tegenprestatie zijn, maar daarvoor wordt ook geen factuur geschreven.
Voorwaarden voor gift en sponsoring worden opgenomen in de schoolbrochure.
4. ICT EN COMMUNICATIE
A. TROOPER (NATHALIE)
•

januari: 80.86€

•

Februari: 4.75€

Communicatie rond vakantie en uitstappen opvoeren om extra inkomen te genereren. Minder
communicatie op FB zorgt voor minder inkomsten.
B. KIJKDAG (GROEP COMMUNICATIE)
Nieuw op de schoolwebsite: Wat is een dag op school, VR rondleiding op de website,
Eind februari is er een virtuele kijkdag via wonder. Navraag te doen of de kwaliteit goed is, er zit
vertraging op de lijn. 27/2 tussen 10u en 12u30
Stellen zich kandidaat voor aanwezigheid infomoment: Tinne – Marijke, Heleen, Nathalie en Bart
5. STATUS QUIZ (BART)
Erwin en Bart hebben enkele keren overlegd met Olve over quizz.
Zij hebben deelgenomen aan de quiz van AVE in platvorm Toucan. Tof systeem, leuke quiz. We
gaan ermee verder en op 24/04 (zaterdag) de quiz organiseren. Samen communiceren in team
terwijl we luisteren naar de quizmaster is mogelijk.
-

Olve (Inge en Mick) basis wil graag versnaperingen/catering aanbieden met
levering/afhaling.
Vragen en opstellen quiz is voor olfa3eiken -> hiervoor zijn mensen nodig
Organisatie en jury in lokalen van OLVE -> Antwoorden via Gdrive sheet – jury heeft enkel
een snelle en constante internetverbinding nodig.
16/02 nieuwe vergadering van quizteam: try-out waren 7 rondes met 10 à 25 vragen en dat
was qua timing zeer goed.
Vrijwilligers: Patrick H (voor vragen/fragmenten)
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-

inschrijvingsgeld per team? 5€ symbolische bijdrage
Prijzen te winnen? Nog niet over gesproken… voor AVE was het een tegoedbon van een
bloemenwinkel in Edegem.

6. VERKIEZING AFGEVAARDIGDEN SCHOOLRAAD (TINNE / FABIENNE)
2 kandidaturen – Fabienne en Tinne: dit zou voldoende zijn omdat de andere vertegenwoordigers
ook per 2 zijn
7. MEDEDELINGEN/VRAGEN VAN/AAN DE SCHOOL (VIA JUFFEN)
- Nog steeds positieve feedback op speelplaats
- Corona: spijtig dat er strengere regels zijn qua naast elkaar zitten in de klas, maar op de
speelplaats mag alles… beetje tegenstrijdig, maar de kinderen gaan er goed mee om!
Kleuters hebben een normale tijd, behalve dat de juf soms een mondmasker draagt. Veel gehoest in
de klas, maar da’s vooral moeilijk voor de juf!
Complimenten van de ouderraad aan alle leden van het schoolteam over hun aanpak van de
coronacrisis het voorbije jaar!
8. NIEUWS VCOV
A. OUDERCAFE 04-02-21 (PATRICK H.)
- leuke ideeën:
* persen van eigen appelsap of fruitsap
* webshop
Volgende oudercafés: https://www.vcov.be/over-ons/kalender
9. VARIA & RONDVRAAG
geen
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