Verslag vergadering GBSkring – 1 oktober 2018
Aanwezig:
Aurelie Garau, Caroline Schollaert, Els Jaspers, Eritia Van der Perre, Gaëtan Pinnock,
Geoffroy Van Ertvelde, Inge Bellemans, Jessica Berckmans, Karoline Vanneste, Laura
de Mooij, Peter Van der Weeën, Vera Leemans, Vicky Van de Velde, Stephanie Van
Steenbrugge
Afwezig met kennisgeving:
Ellen Goossens, Ken Kerkhofs, Maria Klein, Mohammad Chehrazad, Senay Has, Valérie
Lebbe

1. Overzicht financiën
De winst van het schoolfeest eind juni bedroeg ongeveer 3,800 EUR. Voor de
opbrengst van het evenement in augustus moeten we nog even wachten op een
definitieve afrekening, maar deze bedraagt wellicht 700-800 EUR.
Onze bijdrage aan de aanleg van de ondergrond in boomschors voor de nieuwe
speeltuigen, alsook de afsluiting aan het bosje, bedroeg 3.354,90 EUR en deze werd
reeds betaald.
Op onze bankrekening staat momenteel 11.600,21 EUR en in de kassa zit er precies
1608.79 EUR.
Update 26/10: Na de storting van de wafelverkoop en afrekening van de klaskassen
staat er op onze bankrekening momenteel 18.290,71 EUR.
Voor dit schooljaar overwegen we de volgende uitgaven:
• Geluidswering: Sofie is aan het onderzoeken hoe het plafond van de overdekte
speelruimte het beste zou aangepakt worden. De werkgroep Groene
speelplaats bekijkt momenteel de herinrichting van de overdekte speelplaats
en zal dit meenemen in hun voorstellen.
• Verfraaiing van de gangen in de lagere school.
• Afdak kleuterschool + lagere school: het afdak is veel te klein om alle kinderen
comfortabel te laten spelen. Het aantal dagen dat het echt regent is echter
relatief beperkt. Dit moet nog verder bekeken worden.
• Fata Morgana: voor de viering 50-jaar GBSWemmel moet alsnog budget
voorzien worden.
• Aankoop extra speelgoed voor de kleuterschool.
• Zandbak: wat te doen met de zandbak? Ook dit moet nog verder bekeken
worden.
De 2de snoezelruimte bij de kleuters is intussen ingericht en we zullen deze bij onze
volgende vergadering een bezoekje brengen.

2. Wafelverkoop
De wafelverkoop wordt binnen enkele dagen gelanceerd. Tegen 24 oktober worden
alle bestellingen verwacht. De levering van de wafels zou dan in de eerste week na de
herfstvakantie doorgaan. Els coördineert deze activiteit en vermeldt in de brief:
• Verfraaiing gangen lagere school
• Aankoop extra speelgoed voor de kleuterschool

3. Fata Morgana
Ook onze GBSkring wordt uitgedaagd om deel te nemen aan de 50-jaar GBS Wemmel
festiviteiten. We kunnen een ster te verdienen met de organisatie van een supercoole fuif voor de kinderen ouders en leerkrachten van onze school.
Als potentiële data worden volgende 2 zaterdagen naar voor geschoven:
• 1ste optie: zaterdag 27 april
• 2de optie: zaterdag 25 mei

4. Verdeling werkgroepen + evenementen
De samenstelling van de werkgroepen wordt nogmaals overlopen en verder
uitgebreid:
•

Wafelverkoop: Els, Laura

•

Kerstmarkt (14/12): Karoline, Vera, Stephanie, Peter, Eritia, Aurelie

•

Ontbijt (24/3): Gaetan, Geoffroy, Ellen, Valerie, Els, Kathrin, Vicky

•

Schoolfeest (22/6): Karoline, Laura, Senay, Ken, Vera

•

Fuif (24/3): iedereen

5. Subsidies mobiliteitsprojecten op school
De provincie Vlaams-Brabant biedt subsidies aan ter ondersteuning van
mobiliteitsprojecten op school. Deze subsidie bedraagt maximaal 80% van de
werkelijke kosten van het project en het beschikbaar budget is 500 EUR (minimum)
tot 5.000 EUR (maximum). Meer details hier.
Enkele voorbeelden van initiatieven die in aanmerking komen:
• aankoop van verkeerseducatief materiaal
• aankoop van loopfietsen voor de allerkleinsten of fietsen voor
schooluitstappen

•
•

aanmaak van een schoolroutekaart
uitbouw van een fietsatelier.

Ook als oudervereniging kan de GBSkring een subsidieaanvraag indienen.
Wat betreft de aankoop van educatief materiaal denken we bijvoorbeeld aan:
verkeerslichten, lijntjes op de grond, …
Peter zal het mailtje met meer informatie hierover doorsturen naar de hele groep.
Vera bekijkt dit verder volgende week.

6. Varia
•

•

Klaskas: vanaf dit schooljaar breiden we het systeem van de klaskassen uit
naar de zorgjuffen. We voorzien 50 EUR voor het zorgteam van de kleuters,
alsook 50 EUR voor het zorgteam van de lagere school. Deze 100 EUR komt
dus bovenop het budget van 500 EUR (20 x 25 EUR) dat reeds voorzien
was.
T-shirts: voor de afrekening van de zwarte GBSkring T-shirts wordt er
gewacht op een kredietnota. Karoline volgt dit verder op.

Datum volgende vergadering:
Maandag 26 november om 20u in de snoezelruimte van de kleuterschool

