Verslag vergadering GBSkring – 01/02/2021
Aanwezig:

Els Jaspers, Geoffroy Van Ertvelde, Kathrin Arets, Laura de Mooij, Peter Van der Weeën, Pia
Van Robaeys, Sofie Smedts, Vera Leemans, Vicky Van de Velde

Afwezig met kennisgeving:

Alexandra Verbrugge, Aurelie Garau, Belahrir Nasser, Maria Klein, Senay Has

1. Evaluatie kaarsjesverkoop
Er werden meer dan 700 pakketjes verkocht en de winst bedraagt €472.22. Een zeer
mooi resultaat, zeker gezien de korte aanlooptijd om alles te organiseren.
Enkele puntjes die we meenemen naar het volgende jaar:
• Sommige soorten geurkaarsen waren begin december niet meer voorradig, dus
best tegen half november de bestellingen opnemen, zodat we ten laatste tegen
eind november de bestellingen kunnen doorgeven.
• Volgende keer ook gewone theelichtjes (zonder geur) aanbieden, alsook proberen
om kerstrozen te verkopen?
• Bekijken of we de verkoop online kunnen organiseren, zodat de leerkrachten
minder tijd moeten stoppen in het verwerken van cash geld => Peter bekijkt welke
platformen we hiervoor eventueel zouden kunnen gebruiken.

2. Aankoop Chromebooks
Meester Dennis had van onze levereancier iets minder goed nieuws ontvangen: door
productieproblemen zullen we tot begin maart moeten wachten op de levering van de
bestelde Chromebooks.
De installatie van de nieuwe digitale borden, gefinancierd door de gemeente, zit wel op
schema en gebeurt reeds eind deze week. De gemeente zal in principe ook het komende jaar
middelen vrijmaken zodat we verder kunnen investeren in de aankoop van extra
Chromebooks. Vera volgt dit verder op.

3. Planning volgende activiteiten
Door de COVID-situatie zullen we ook de komende maanden nog niet meteen massaevenementen kunnen organiseren, maar de werkgroep “Ontbijt” werkt een alternatief plan
uit om voor de kinderen toch een leuke activiteit op te zetten. Op de laatste dag voor de
Paasvakantie wordt er een groot kinderfeest gepland, met o.a. een “kinderboerderij” voor de
kleuters en circusactiviteiten voor de kinderen uit de lagere school. Tijdens de middagpauze
voorzien we hotdogs, alsook de traditionele paaseitjes.
Om alles veilig te laten verlopen zullen de activiteiten in de klasbubbels doorgaan. Tussendoor
worden ook alle materialen ontsmet.
Het vereiste budget zou al bij al vrij beperkt kunnen blijven. De gemeente heeft reeds haar
akkoord gegeven voor de organisatie van dit evenement en ook vanuit de GBSkring wordt het
initiatief unaniem toegejuicht. De werkgroep zorgt de komende weken voor de verdere
concrete uitwerking.

4. Financiële stand van zaken
We hebben momenteel nog steeds 14.845,99 EUR op de bankrekening staan. De betaling van
de Chromebooks moet uiteraard nog wel gebeuren. We verwachten voor het einde van het
schooljaar ook nog een storting van de schoolfotograaf.

5. Varia
•

•

Schoolraad: Vanuit de Ouderraad zullen er binnenkort opnieuw twee ouders afgevaardigd
worden naar de Schoolraad. Momenteel vertegenwoordigen Vicky en Maria de ouders,
waarvoor we hen heel dankbaar zijn. Vera stuurt weldra een email uit met de uitnodiging
voor de volgende vergadering.
Onveilige verkeerssituatie: tijdens de vorige vergadering hebben we het uitgebreid gehad
over de gevaarlijke situatie rondom de schoolpoort. Kathrin kaart opnieuw aan dat het
brengen en oppikken van de kinderen heel wat moed vereist voor wie met de fiets komt.
Ook op de Franstalige school woedt de discussie rond dit thema heel hard. Vera geeft aan
dat de diensten van de gemeente zich hiervan bewust zijn, maar een oplossing niet zo
makkelijk voor de hand ligt. We blijven vastzitten in een vicieuze cirkel: door het drukke
verkeer zijn veel ouders bang om hun kinderen te voet of met de fiets naar school te laten
gaan, waardoor ze hen snel met de auto brengen en dus bijdragen tot het zeer drukke
verkeer... Vanuit de school wordt er verder ingezet op sensibilisering, o.a. door het
gebruik van de parkings rondom de markt te promoten, alsook met de organisatie van een
“Strap-week” in de maand mei.

Datum volgende vergadering:
Dinsdag 4 mei om 20u

