Verslag vergadering GBSkring – 2 december 2019
Aanwezig:
Els Jaspers, Geoffroy Van Ertvelde, Kathrin Arets, Laura de Mooij, Peter Van der
Weeën, Vera Leemans
Afwezig met kennisgeving:
Aurelie Garau, Caroline Schollaert, Ellen Goossens, Eritia Van der Perre, Ines
Vansteenkiste, Jessica Berckmans, Ken Kerkhofs, Maria Klein, Mohammad Chehrazad,
Senay Has, Sofie Smedts, Stephanie Van Steenbrugge Vicky Van de Velde

1. Evaluatie Halloweentocht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De tochten waren heel leuk
Het systeem met bandjes was heel goed
Er waren wel enkelen die toch hun GSM bovenhaalden, maar al bij al viel het
nog mee
Dank aan de leden van Scouts/Chiro die last-minute komen helpen zijn
Voor de volgende editie bekijken hoe we meer hulp kunnen inschakelen voor
het klaarzetten tussen 15u30-18u
Ook overwegen om bv enkele ouders te vragen om als begeleider mee te
lopen, waardoor we met kleinere groepen om de 20 min (ipv om de 30 min)
een groep kunnen laten starten?
1 groep is een stukje verkeerd gelopen; het parcours duidelijker proberen aan
te geven
Drank en snacks waren veelal gratis, maar bij het opruimen merkten we dat er
heel wat weggegooide bekers nog halfvol waren => volgende keer opteren
voor kleinere bekers en/of minder uitschenken?
Wettelijke verplichting om in de toekomst herbruikbare bekers te gebruiken =>
Vera bekijkt met de gemeente of we die zouden kunnen uitlenen
Er waren vrij veel stokbroden/sandwiches over (mogelijk was het de bedoeling
om bij de soep telkens een stukje brood te serveren?) => volgende keer minder
bestellen?

2. Evaluatie wafelverkoop
De wafelverkoop was opnieuw een groot success. Er werden meer dan 1.700 dozen
verkocht, wat leidde tot een winst van 4.275 EUR. Ook volgend jaar zouden we de prijs
best op 5 EUR houden.

3. Chromebooks
De Chromebooks zijn intussen aangekocht en in gebruik genomen. Geoffroy heeft de
betaling geregeld en de gemeente heeft reeds hun deel teruggestort.
=> Vera zal foto’s op Facebook zetten

Naar volgend schooljaar toe overwegen we om nog 5 extra chromebooks aan te
kopen, specifiek voor enkele leerlingen die gebruik zouden willen maken van de Sprint
dyslexie software.

4. Stand van zaken afdekzeil zandbak
Vera heeft een prijsvoorstel van een tweede firma ontvangen, maar deze valt ook zeer
duur uit (ca. 10.000 EUR), dus houden we deze boot nog even af. Overwegen om grote
parasols aan te kopen om de kleuters tegen de felle zon te beschermen?

5. Voorbereidingen Ontbijt
Op zondag 22 maart organiseren we opnieuw een Ontbijt. De werkgroep is vanavond
samengekomen en alle voorbereidingen zitten op schema.

6. Varia
•
•

Vera zal via Dennis de GBSkring pagina op de website bijwerken
Gebruik van Powerpoint bij presentatie van Actua: voor kinderen in het 3de
leerjaar is het wel fijn om met Powerpoint te experimenteren, maar we
zouden moeten vermijden de ouders al het werk doen. Laura zal dit
oppakken, me de bedoeling om de leerlingen aan te leren om zelf een
digitale presentatie te maken

Datum volgende vergaderingen:
Dinsdag 18 februari om 20u (na de Ouderraad), maandag 27 april & dinsdag 2 juni

