KOBA Zuiderkempen
VRIJE BASISSCHOOL “Toermalijn”
LICHTAARTSEWEG 129
2250 OLEN

Ouderraad: 04/11/2019

Verslaggever: Goele

Aanwezig ouderraad: Jan, Marc, Leen, Annelies, Tine, Isabel, Liesbeth, Pieter F, Marc, Goele, Tine
Verontschuldigingen: Inge, Kirby, Peggy, Kim, Kelly, Veerle, Jill, Pieter
Aanwezig school: Ruben, Leen, Myriam

1. Goedkeuring vorig verslag
2. Voorbije activiteiten
Pallieterfeesten 14 september 2019:
Kienavond vrijdag was groot succes. Dit gaat het meeste opgebracht hebben.
Kinderfuif kwam traag op gang. Het was erg mooi weer, er was weinig reclame gemaakt,..
Uiteindelijk nog wel wat opkomst.
Reüniefuif ’s avonds was geen succes.
Vanuit de ouderraad stellen we ons de vraag of het nog zinvol is om alternatief te zoeken: inzetten op
kinderfuif met beter reclame. Avondactiviteit zien we geen meerwaarde.
Evaluatievergadering voor Pallieter vindt plaats op 18/11/2019.
Datum voor volgend jaar: vrijdag 18/09/2020 en zaterdag 19/09/2020.
Wafelverkoop 25 september 2019:
De wafelverkoop was goed. Er zijn dit jaar meer truffels verkocht, wat in verhouding minder opbrengt.
De verkoopcijfers zijn goed, maar dat toont zich niet in de winst omwille van het bovenstaande.
Tijdens de vorige vergadering werd er gesproken over een alternatieve verkoop. Graag tegen
volgende vergadering meer info hierover (Jill).
Eetdag 13 oktober 2019:
Er waren een 60 tal gasten minder, wat zich liet voelen in de keuken en de bediening. Het was
opmerkelijk rustiger. De bediening van het eten gaat soms te vlot waardoor de mensen sneller eten
hebben dan drinken. We vragen de leerkrachten of ze hier in de mate van het mogelijke rekening mee
kunnen houden.
De tafels staan echt veel te dicht bij elkaar voor de garçons. Volgend jaar proberen we een doorgang
te maken in het midden zodat die gebruikt kan worden voor de bediening.
Aan de toog moeten er ook zeker constant 4 personen staan.
Suzy zorgde voor de bedankjes voor de Femma helpers. Ze kregen ieder een zakje met een aantal
pralines.
De nieuwe leverancier viel in de smaak. Veel complimenten. Een opmerking over te weinig saus bij de
kip.
De brief met de melding dat er elektronisch kon betaald worden kwam niet bij iedereen toe. Er waren
een 10 personen die betaalden met hun app. Veel mensen dachten dat ze met hun bankkaart konden
betalen wat niet het geval was. We denken eraan om dat systeem aan te kopen zodat het gebruikt
kan worden voor alle activiteiten. De app liep soms vast en we moesten een omweg gebruiken. De
betalingen zijn allemaal in orde en toegekomen op rekening van de ouderraad.
Opruimen verliep vlot.
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Muzische klassen 3e en 4e leerjaar 17-18 oktober 2019:
Alweer een succes. De croque monsieurs waren zo goed als op. Het machine van Roel/Veerle is ideaal
aangezien er 8 croques in gebakken kunnen worden. De bakkers van dit jaar stellen zich ook meteen
kandidaat om volgend jaar te helpen: Jan, Roel en Annemie (mama Isabelle).
Bij het ontbijt was er weinig overschot. De kinderen hebben veel cornflakes gegeten maar minder
boterhammen. De eitjes waren ook op terwijl het meer eieren waren dan voorzien.

Grootouderfeest donderdag 24 oktober 2019:
Het aantal aanwezigen was dit jaar echt op de limiet. Hierdoor stonden de tafels veel te dicht bij
elkaar. Doordat het podium zoveel plaats inneemt, wordt het krap om nog 275 mensen comfortabel te
zetten.
De school geeft aan dat de formule gewijzigd gaat worden. Volgend jaar wordt er sowieso gespitst (2
dagen, voor- en namiddag).
De tafels stonden dit jaar op een andere manier (recht) wat iets gemakkelijker was voor mensen om
te kijken.
De ouderraad blijft op woensdag na het belsignaal om 12u05 direct op school om de zaal klaar te
zetten. Het is erg vervelend dat de leerkrachten er dan niet meteen zijn om de tafelschikking mee te
bekijken. Voor de ouderraad is het niet haalbaar om eerst met de kinderen naar huis te gaan en dan
terug te komen. Volgend jaar graag direct samen aan de opbouw te beginnen ’s middags.
3. Volgende activiteiten
Kinderquiz 29 november 2019:
We organiseren ieder jaar een quiz voor de kinderen uit de lagere school. Ze kunnen in groep met een
ouder of leerkracht deelnemen.
Op vrijdag na school moet het volgende worden gedaan:
-

tafel en stoelen: afhankelijk van het aantal ingeschreven groepen verspreid in de zaal +
jurytafel
frigo’s inladen
projectieschermen: vooraan en halverwege de zaal
geluidsinstallatie
tafel met prijzen

In plaats van de zaal, gaan we dit jaar de refter gebruiken. Op die manier sparen we de huur van de
zaal uit en we denken dat de refter groot genoeg is.
@ werkgroep:
-

Drank: Wat gaan we serveren? Moet gehaald worden op tijd en ingeladen zodat fris is. Kleine
flesjes dan kunnen we ze nog houden voor een volgende activiteiten.
Prijzen: Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, moeten er prijzen voorzien worden. In de
kast staan de prijzen in de kast links bovenaan schap.

@Ruben: kleine ijskasten, geluidsinstallatie, projectiescherm halverwege.
-

Uitnodiging werd opgemaakt en aan school bezorgd. Wordt asap gestuurd.
Bakken leerkrachten opnieuw hapjes? Ouderraad zorg voor aankoop en frietketel.
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-

Vera bezorgt werkgroep nog overzicht inschrijvingen.

Maarten zorgt voor glazen van het genootschap vd Pot.
Helpers zijn aanwezig om 18u.
Helpers:
quiz: Veerle, Jill, Kim, Liesbeth en Goele
prijzen en hapjes: Jill en Veerle
klaarzetten direct na school: Goele, Jeffry, Tine, Isabel, Liesbeth
avond: Goele, Jill, Kim, Maarten, Jan, Isa, Tine, Leen (3 verbeteren)
Sinterklaas 6 december 2019:
Werkgroep werd samengesteld. De verantwoordelijke, Jeffry, zet de groep in gang. Bestellingen
zouden deze week moeten gedaan worden. Ophaling van bestellingen gebeuren meestal daags
voordien.
Kinderen krijgen warme chocomelk. Sint en helpers krijgen ’s middags frikadellen met krieken.

Deze opmerkingen kwamen uit de vorige editie:
-

Chocomelk lauw maken zodat de kinderen toch wat kunnen opwarmen.
Snoep veel minder van alles besteld. Was nog genoeg. Er staan in de klassen nog altijd potten
snoep. Dus mag nog wel wat minder.

De school vraagt de ouders om de kinderen plastieken bekers mee te geven.
Er wordt gevraagd of de school in het oog houdt dat iedereen die allergieën heeft niets eet of drinkt
dat niet mag. Er zouden in het verleden al kinderen door de mazen van het net geglipt zijn die toch
iets gekregen hadden. De school weet normaal gezien wie allergisch is. Als het doorgegeven is, wordt
er rekening mee gehouden. Ruben geeft nog eens door aan leerkrachten om er goed rekening mee te
houden.
Helpers Sint: Kirby, Isabel, Jeffry, Peggy, Liesbeth tot ’s middags
Meestal duurt het helpen tot ongeveer 14u.
Leemans Wintert 18/01/2020
Kleine kiosk wordt vervangen door grote kiosk. Komt te staan tussen 2 togen. Aan deze toog komt
cava, gluhwein, jenevers en jagermeister. Voor de honger zal er popcorn, wafels, spek met boterham,
en soep zijn. Radio Gladio en een dj zorgen voor muziek.
Kunnen Ruben, Goele, Marlies en Leen hun vuurschaal nog eens ter beschikking stellen?
Er is één krijtbord nodig. Staat in het Nijntjeshok vooraan.
Helpers:
opstellen 4 p (zaterdag 9u): Jan, Tine, Marc, Leen, Suzy
afbreken 4p (zondag 9u): Jan, Tine, Goele, Marc, Leen, Suzy
tijdens evenement 6p (vanaf 16u tot 12u): Jan, Tine, Goele, Annelies, Isabelle, Suzy
(3 personen in kiosk, 1 afwas, 1 leeggoed sorteren, 1 leeggoed ophalen)
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Carnaval 21/02/2020
Liesbeth kan helpen.
Ontbijtkorven 22/03/2020
Kim zet groep op gang.
21/02 kan Jeffry helpen.
Schoolfeest 13/06/2020
4. Varia
-

Ruben:
o Comité kinderopvang: Van alle scholen, gemeente, kinderopvang, ouderraden,..
wordt er afgevaardigde gevraagd om deel te nemen aan het overleg. Ruben vermoed
dat het 3 a 4 keer per jaar samenkomt. De school heeft op regelmatige basis overleg
met Kikoen.
Als er iemand kan gaan, nemen we deel. Anders krijgen we de verslagen die we
kunnen overlopen op de vergadering.
o

Inspectie voedselagentschap: Keuken werd afgekeurd. Tegen 1 juni 2020 moet er
een nieuwe keuken zijn of de keuken moet sluiten. Ook wat betreft de brandinspectie
is de keuken niet in orde. Verwachting ten aanzien van keuken is enorm.
Automatische blusapparatuur, compartimenteren, nooduitgangen,.. Niet meer
haalbaar om dit project met vrijwilligers uit te voeren. Er wordt een officieel dossier
aangevraagd bij Ageon. Gaat werk van lange adem zijn. Dossier moet grondig
gefundeerd zijn. Kans bestaat dus dat keuken volgend jaar tijdelijk niet meer mag
gebruikt worden omdat het onvoldoende is voor het Agentschap dat de aanzet
gegeven wordt naar de vernieuwingen.

-

Leen:
o

-

Maarten:
o Umicore verdeling boekje. 1ste 2 weken van december. € 883 exemplaren. 27/11
afspraak met Umicore. Liesbeth gaat mee..
Suzy:
o Stand van zaken rekening. Tegen volgende vergadering maakt overzicht Goele op.

-

o

Kiwi stickerproject. Spaaractie met school registeren voor 30 november, 300 stickers
van Zesprikiwi en school kan 20 ballen krijgen. Ruben bekijkt even.

Levensloop Neteland: 24u wandelen, stappen, lopen of fietsen. Volgend jaar in Olen.
Vechters (mensen die momenteel of in het verleden), vrijwilliger, kraampje (onkosten
worden vergoed, winst is voor stichting tegen kanker). School heeft ook mail
gekregen om kleine levensloop te organiseren.

Volgende vergadering:

Maandag 27 januari 2020 20u.

