Ouderraad 12/05/2015 om 19.00
Aanwezig: Nadine Dekiere, Christine Laperre, Patricia D’Hondt,
Lieven Villays, Xavier De Jaegher
Verontschuldigd: Cheronne Vinquier, Koen Opsomer
Financiële stand van zaken
Totaal in kas op 10/12/2014: 2026,69 euro
Uitgaven: Inpakmateriaal AVA
Uitgaven: Fietssportdag 5e jaar ( 22x2 )
Uitgaven: Zee van sporten 1e en 2e jaar ( 54x2 )
Woensdagnamiddagsport – tafeltennis
Inkomsten: tombola ouderraad
Totaal in kas op 25/03/2015: 3568,55 euro
( indien 160 lln. 22,3/leerling )
Schooljaar
2013-2014

Schooljaar
2014 -2015

Spelletjes
Leerlingenraad
( traktaat ijsjes einde
schooljaar )

18,79 euro
44 euro
108 euro
9,85 euro
1722,5 euro

60 euro
200 ijsjes

Sportdagen

2 euro /
leerling

( reeds gebruikt voor 4e ,
5e, 1e en 2e jaar )

Woensdagnamiddagsport

Schooljaar
2015-2016

50 euro

Gezond ontbijt

2 euro /
leerling

3 euro /
leerling

50
2 euro /
leerling

( reeds gebruikt )
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Klasfoto’s
Kerstmaaltijd en traktaat
in de namiddag.

De ouderraad betaalt de klasfoto’s.
6 (4,8) euro /
leerling

max. 6 euro /
leerling

( reeds gebruikt )

Sociaal fonds
Dit initiatief kan zeker op de sympathie van de ouderraad rekenen.
Omdat het nog onzeker is of er volgend schooljaar een ouderraad zal
bestaan, vindt de ouderraad het beter nu geen nieuwe initiatieven te
steunen. We wachten af. Als we een aantal nieuwe leden vinden voor de
ouderraad komt het ‘sociaal fonds’ opnieuw op de agenda te staan.

Evaluatie tombola
Met bijna 700 prijzen en een opbrengst van 1722,5 euro mogen we zeker
van een succes spreken.
Aandachtspunten:
* Het is belangrijk voldoende tijd te voorzien om alle prijzen uit te stallen.
* Prijzen moeten steeds gecontroleerd worden op functioneren,
houdbaarheid, ...
* De stand van de tombola komt beter op een andere plaats in de sportzaal.
Nu was er te veel drukte doordat de mensen naast de tombola stonden aan
te schuiven.
* Het moet mogelijk zijn in de toekomst een paar opvallende, mooie
‘hoofd’prijzen te ontvangen.
Dank aan alle collega’s die hun bijdrage leverden door ons prijzen te
bezorgen.
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Toekomst ouderraad – nieuwe leden
Bij de start van het schooljaar zullen we bij de ouders van de nieuwe maar
ook bij de ouders van de andere leerlingen een warme oproep doen om lid te
worden van de ouderraad.
Eventueel kunnen ouders ‘ter kennismaking’ uitgenodigd worden voor een
eerste ouderraad. Achteraf kunnen ze dan beslissen of ze al dan niet wensen
lid te worden van de ouderraad.

Bedankt !
Op het einde van het schooljaar nemen Koen, Nadine en Christine afscheid
van de ouderraad.
In naam van alle leerlingen en hun ouders,
de collega’s en de directie van onze school
wens ik jullie van harte te danken voor jullie
inzet en gedrevenheid de voorbije
schooljaren. Jullie waren er van bij de start
bij en al snel zagen we dat jullie op een heel
actieve manier wilden meewerken om dit
nieuwe initiatief te doen slagen. Het bleef niet alleen bij mooie ideeën. Ze
werden ook concreet en resulteerden in meerdere mooie initiatieven. Dank je
wel !
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