Verslag ouderraad
maandag 25/11/2014
19.00–21.30
Aanwezig: Patricia, Nadine, Koen, Chéronne, Christine, Lieven, directeur

Nieuwe leden
De vele inspanningen om nieuwe leden te mogen verwelkomen, hadden
weinig resultaat. De VIBSO-ouderraad blijft vertegenwoordigd worden door
vijf heel gedreven ouders: Chéronne, Christine en Patricia, Koen en Nadine.
Uiteraard blijven nieuwe, gemotiveerde leden van harte welkom.

Financiële stand van zaken
06/05/2014
Totaal in kas: 2066,57
Uitgaven en inkomsten tussen 06/05/2014 en 30/06/2014:
Traktaak ijsjes en drankjes einde schooljaar: 53,59 euro
Snoep Colruyt snoepkraam (Patricia): 178,97 euro
Snoep Makro snoepkraam (Patricia): 116,40 euro
Terugbetaling kosten klasfoto: 9,3 euro
Kosten snoepkraam: 16,40 euro
Inkomsten snoepkraam: 1151 euro
Einde schooljaar:
Totaal in kas op 30/06/2014: 2842,91
Uitgaven en inkomsten tussen 01/09/2014 en 25/11/2014:
Klasfoto’s eerste jaar: 10,85 euro
Tussenkomst sportdag 4e jaar: 48 euro
Ontbijt gezonde maand: 213,15 euro
Koffiekoeken activiteit peters en meters: 30 euro
Totaal in kas op 25/11: 2540,91
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Geplande uitgaven
Schooljaar
2013-2014
Spelletjes

Schooljaar
2014 -2015

60 euro

Leerlingenraad
( traktaat ijsjes einde schooljaar )

200 ijsjes

Sportdagen

2 euro / leerling

( reeds gebruikt voor 4e jaar )

Woensdagnamiddagsport

50 euro

Gezond ontbijt

2 euro / leerling
( reeds gebruikt )

Klasfoto’s

De ouderraad betaalt de klasfoto’s.

NIEUW
Kerstmaaltijd en traktaat in de
namiddag.

6 euro / leerling

Hij komt, hij komt…
Er kwam een vraag om de snoepzakjes die de leerlingen
van de Sint zullen krijgen te bekostigen vanuit de
ouderraad. Omdat de ouderraad de financiën toch wat in
de gaten wil houden, werd beslist niet in te gaan op deze
vraag. Een paar weken later zal de ouderraad al een
drankje en een hapje aanbieden tijdens het
Kerstoudercontact.
Dit schooljaar voorziet de school een snoepzakje van de Sint voor alle
leerlingen.

Kerstoudercontact – Receptie ouderraad
Op donderdag 18 december gaat het Kerstoudercontact
door. De ouderraad zal aanwezig zijn met een receptie in
een aangenaam kader. Er zal glühwein, chocolademelk en
cake worden aangeboden. Alle aanwezigen krijgen de kans

VIBSO Waregem

Ouderraad

25/11/2014

snoepzakjes en zakjes met wafeltjes aan te kopen aan twee euro voor een
zakje.

Schoolfeest – Tombola
Op zondag 22 maart gaat het schoolfeest door. Net
zoals vorig schooljaar zal de VIBSO-ouderraad
aanwezig zijn met een tombola. Er zullen opnieuw
lotjes verkocht worden aan 2,5 euro/lotje. De
ouderraad nodigt alle personeelsleden uit hun steentje
bij te dragen door het indienen van prijzen. Het volledige bedrag dat wordt
bijeengebracht gaat rechtstreeks naar de leerlingen door tussenkomsten bij
activiteiten.

Snoepkraam – EXPO
Dit schooljaar gaat geen tweedaagse expo
door. Op zondag 31 mei wordt wel een dag
georganiseerd waarbij de deuren van VTI en
VIBSO zullen openstaan. De plannen voor
deze dag moeten wel nog concreet gemaakt
worden. Het valt af te wachten of hier plaats
zal zijn voor een snoepkraam. Vanuit de
directie wordt het ouderraad-initiatief ‘snoepkraam’ in ieder geval gesteund.

Varia
Ouders vragen zich af waarom er zo weinig huistaken worden aangeboden.
In het eerste jaar krijgen leerlingen nog wekelijks hun huistaken op vaste
dagen. Vanaf het tweede jaar verwatert dit en hangt het voor een stuk af
van de leraar of de leerlingen nog huistaken krijgen. Hoewel er hierover
toch wat verdeeldheid bestaat tussen de ouders, vindt een groot deel van
de ouders dat huistaken zeker een meerwaarde betekenen om verworven
kennis te blijven herhalen en zo ook te behouden. Leerlingen moeten
blijvend uitgedaagd worden. Met wat creativiteit kunnen zeker heel mooie
en waardevolle opdrachten en huistaken aan leerlingen meegegeven
worden.
Lieven, contactpersoon ouderraad
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