Verslag vergadering GBSkring – 29/09/2020
Aanwezig:

Alexandra Verbrugge, Aurelie Garau, Belahrir Nasser, Els Jaspers, Geoffroy Van Ertvelde,
Kathrin Arets, Laura de Mooij, Maria Klein, Peter Van der Weeën, Sofie Smedts, Stephanie Van
Steenbrugge, Vera Leemans

Afwezig met kennisgeving:

Eritia Van der Perre, Vicky Van de Velde

1. Wafelverkoop
De jaarlijkse wafelverkoop is opgestart, iets vroeger dan in vorige jaren. We houden er
rekening mee dat er deze keer mogelijk toch iets minder verkocht zal worden doordat er
minder mensen naar kantoor gaan, maar voorlopig hebben de leerkrachten het gevoel dat de
verkoop goed loopt.

2. Jaarkalender
Voor dit schooljaar plannen we (onder voorbehoud) alvast de volgende activiteiten:
• Kerstmarkt:
o De werkgroep komt de komende week een eerste keer samen onder leiding
van Kathrin.
o Overwegen om kerstrozen te verkopen – zie voorstel ‘Moederdag’ hieronder.
• Ontbijt:
o Voorlopig leggen we zondag 7 maart vast. Begin januari evalueren we dan of
er een alternatief concept moet uitgewerkt worden.
• Moederdag:
o Sophie lanceert het idee om rond moederdag (9 mei 2021) een verkoop van
bloemen/planten te organiseren.
o Een kweker in Kapelle-op-den-Bos biedt een aantal bloemensoorten aan
tegen een redelijke prijs.
o We zouden een afhaalmoment kunnen regelen op zaterdag 8 en zondag 9 mei.
• Schoolfeest:
o Er werd geopteerd voor zondag 27 juni (reeds gecommuniceerd naar alle
ouders toe).
o Een tweetal maanden op voorhand bekijken we dan of ons jaarlijks
schoolfeest op een veilige manier door kan gaan.

3. Verdeling werkgroepen
De samenstelling van de werkgroepen werd verder aangevuld:
• Kerstmarkt
o Alexandra
o Eritia
o Stephanie
o Maria
o Kathrin
o Vera
o Sophie

•

•
•

Ontbijt
o Geoffroy
o Els
o Kathrin
o Vera
o Vicky
o Sophie
Moederdag
o Aurelie
o Sophie
Schoolfeest
o Laura
o Maria
o Alexandra
o Vera

ð Bijkomende kandidaten zijn meer dan welkom. We bekijken tijdens onze volgende
vergadering opnieuw wie we nog zouden mogen toevoegen aan bovenstaande lijsten.

4. Aankoop Chromebooks
•
•
•
•

Meester Dennis heeft een eerste offerte ontvangen voor de aanschaf van bijkomende
Chromebooks: Het zou 3.366 EUR kosten voor 10 stuks van het oude model (zonder
touchscreen) en deze zijn direct leverbaar.
Voor het nieuwe/huidige model (met touchscreen) zou de levertermijn oplopen tot
december of januari…
We zouden willen trachten om zo snel mogelijk een bestelling te plaatsen voor 10
stuks van het nieuwe model, zodat deze volledig gelijkaardig zijn aan de huidige 30
toestellen.
Vera bekijkt met de gemeente of we hen ook kunnen overtuigen om 10 toestellen aan
te kopen (bovenop de 10 toestellen door de Kring).

5. Werving van nieuwe ouders
Ook dit jaar willen we hard blijven inzetten op het aantrekken van geëngageerde ouders om
onze GBSkring werking te versterken. De afgelopen weken werd in enkele Facebook posts
reeds verwezen naar onze kring.
• Screenshot van onze Google Meet posten – ’t Is hier plezant J
• Tijdens de eerstvolgende werkgroep-vergadering ook een foto nemen en delen op
website/Facebook, om aan te geven dat we bezig zijn voor de kinderen; zelfs met de
corona-crisis.
• Bij de volgende vergadering een brief meegeven om nieuwe ouders uit te nodigen
(“open vergadering”)?
• Elke week een korte video van 4-5 seconden over onze rol in de kring - visibiliteit
creëren.

6. Varia
•
•

Nieuwe T-shirts voor 1ste jaars zijn besteld. De factuur volgt nog.
Kinderen van het 6de zouden op regendagen ook graag binnen willen spelen.
o Praktisch lijkt dit moeilijk haalbaar door de beperkte ruimte.

•
•
•

•

Aurelie brengt met veel plezier enkele zakjes noten naar school voor de kinderen.
De Ouderraad zal binnenkort opnieuw opgestart worden. Vera legt weldra de
data vast in functie van de Schoolraad-vergaderingen. De uitnodigingen worden
dan rondgestuurd.
Geoffroy heeft heel wat ongebruikte kleurboeken, potloden, … en ander
materiaal bezorgd aan 3Wplus voor gebruik door de kinderen in de opvang.
o Kunnen we een oproep lanceren naar alle ouders om ongebruikte spullen
naar school te brengen?
o Er werd vroeger een 2de-hands beurs voor boeken georganiseerd, maar
deze werd omwille van Corona geannuleerd.
Voor de Dag van de Leerkracht wordt een leuk idee uitgewerkt, maar dat houden
we nog even geheim.

Datum volgende vergadering:
Donderdag 26 november om 20u

