Verslag vergadering GBSkring – 28 augustus 2019
Aanwezig:
Caroline Schollaert, Ellen Goossens, Els Jaspers, Eritia Van der Perre, Geoffroy Van
Ertvelde, Ines Vansteenkiste, Karoline Vanneste, Kathrin Arets, Laura de Mooij, Maria
Klein, Peter Van der Weeën, Senay Has, Stephanie Van Steenbrugge, Vera Leemans
Afwezig met kennisgeving:
Aurelie Garau, Inge Bellemans, Jessica Berckmans, Ken Kerkhofs, Marielyne Millecam,
Mark Declerck, Olivier Severs, Sofie Smedts, Soumia Riani, Vicky Van de Velde

1. Evaluatie schoolfeest
Opnieuw een super-geslaagd schoolfeest, mede door het mooie weer. Enkele puntjes
die we noteren voor de volgende editie:
• Vele kinderen vonden het wat jammer dat ze niet konden optreden
• Instappertjes stonden een beetje achteraan => beter apart laten optreden?
• Het geluid was zeer goed => volgende keer overwegen om opnieuw een
klankinstallatie te huren?
• Een zondag zou voor vele ouders beter zijn dan een zaterdag => 28 ipv 27 juni
• Opteren voor minder randanimatie, zodat we leerkrachten kunnen inzetten
aan bar en andere “kritische” punten waar mensen soms vrij lang moesten
aanschuiven
• Oproep voor helpende handen nog verder uitbreiden, maar nog steeds blokjes
van 1 uur aanbieden
• Ouders mee inzetten om toezicht te houden aan het springkasteel?
• Tot anderhalf uur aanschuiven vaan het Tattoe-standje => 4 naar 6 mensen
• Het Kanak team was super!
• Volgende keer nog meer ijs bestellen (indien er mooi weer voorspeld wordt)
• Opnieuw problemen met de bancontact: was wel degelijk gereserveerd, maar
6+ maanden op voorhand en blijkbaar had KBC die reservatie achter onze rug
geannuleerd…
=> Geoffroy zal een toestel aankopen (kost slechts 89 EUR + 5 EUR/maand)

2. Financiële stand van zaken & planning voor 2019-2020
Op 28 augustus bedroeg de stand van onze bankrekening 21.460 EUR.
We hebben de afgelopen maanden een aantal aanvragen voor steun ontvangen:
• Aankoop van bijkomende Chromebooks: 15 x 320 EUR/toestel
=> OK
• Digiboard voor het zorglokaal: 3.000 EUR voor een nieuw toestel
=> opteren voor een ‘refurbished’ toestel aan ca. 1.500 EUR
• Klaskassen: 30 EUR/klas + zorgteams: ca. 700 EUR
=> OK
• Budget voor de zee-, bos- en sneeuwklassen: 4.500 EUR

•
•

•

(sneeuwklassen: ca 35 EUR/kind)
=> OK
Afscherming voor zandbak kleuterschool: zal wellicht 7-8.000 EUR kosten,
maar proberen om 50% van de kosten te delen via het schoolbudget
=> Vera vraagt een offerte aan
Overnemen van het toezicht van kleuterjuffen door 3Wplus tussen 15:25 en
15:35: ca. 1.500 EUR/jaar
Enkele vragen en opmerkingen over dit voorstel:
o maakt die 10 min op het einde van de schooldag echt een verschil?
o Zal hierdoor een ideaal (kort) contactmoment tussen ouders <>
leerkrachten niet wegvallen?
o dit zal een jaarlijks-wederkerende vaste kost worden, dus zou deze niet
beter door de school zou gedragen worden?
=> (nog) niet OK
Turn t-shirts: overschakelen naar gele shirt met De Wondertuin logo
=> 300-tal extra shirts bestellen voor 2e-6e jaars + extra voor volgende jaar: ca.
1.500 EUR

3. Planning schooljaar 2019-2020 & verdeling werkgroepen
We verwachten dat meer (groot)ouders zich zullen kunnen vrijmaken om op een
zondag naar het schoolfeest te komen. We opteren daarom voor zondag 28 ipv
zaterdag 27 juni. Vera zal dit aan alle ouders meedelen.
Ook dit schooljaar zouden we een fuif willen organiseren. Voorlopig leggen we vrijdag
8 mei hiervoor vast.
De planning ziet er dus als volgt uit:
• Gezinswandeling / Halloween: donderdag 24 oktober 2019
• Ontbijt: zondag 22 maart 2020
• Fuif: 8 mei 2020
• Schoolfeest: zondag 28 juni 2020
Voor de werkgroepen hebben we alvast onderstaande namen genoteerd:
• Halloween: Caroline, Vera, Ellen, Ines, Stephanie
• Ontbijt: Els, Geoffroy, Ellen, Senay
• Fuif: Stephanie, Aurelie
• Schoolfeest: Caroline, Eritia, Laura, Senay
ð Andere kandidaten zijn uiteraard meer dan welkom.

5. Verdeling van de openstaande posten
Karoline is helaas afgezwaaid als voorzitter. We zouden het voorzitterschap dit jaar
opnieuw opsplitsen in een duo-baan. Maria Klein denkt er over na om zich te
engageren. We lanceren nogmaals een warme oproep naar kandidaten voor dit (co)voorzitterschap. Tijdens onze volgende vergadering hopen we hierrond een beslissing

te kunnen nemen.
Geoffroy blijft aan als Penningmeester en Kathrin zal ook dit jaar zorgen voor de
catering tijdens de vergaderingen. Caroline Schollaert zal mee inspringen voor het
schrijven van de verslagen. We danken iedereen alvast voor hun inzet!

6. Coördinatie infodagen
De infoavonden gaan door op 9 september voor de lagere school en op 10 september
voor de ouders van de kleuters, telkens van 19u tot 20u. De kring voorziet hapjes en
drankjes. De zorgjuffen helpen mee dus is logistieke ondersteuning vanuit de kring
niet meteen vereist. Karoline stuurt een lijstje met aankopen van het vorige jaar door.

7. Varia
•
•

Vera lanceert binnenkort via Gimme een enquete over mobiliteit rond de
school
We zouden best wat meer fietsenstallingen rond de school kunnen
gebruiken, zeker na de herhaalde warme oproepen om de kinderen meer
met de fiets naar school te laten komen

Datum volgende vergadering:
Maandag 14 oktober om 20u (na de Ouderraad)

