Verslag vergadering GBSkring – 04/05/2021
Aanwezig:

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

Afwezig met kennisgeving:

Alexandra Verbrugge, Aurelie Garau, Laura de Mooij

1. Aankoop Chromebooks
De Chromebooks zullen in de loop van deze maand geleverd worden.

2. Digitale Wolven
Aan het begin van het schooljaar had Alexandra voorgesteld om via de Digitale Wolven
(https://www.digitalewolven.be/) ook op onze school digitale trainingen te organiseren.
Onlangs zijn ze langsgeweest en de kinderen waren allemaal super-enthousiast om met robots
en dergelijke aan de slag te kunnen gaan. We nemen dit leuke initiatief zeker mee naar het
volgende schooljaar.

3. Kinderfeest
Het geplande kinderfeest moest spijtig genoeg afgelast worden door de vervroegde
paasvakantie. De plannnen worden echter veilig opgeborgen en op een later moment
(mogelijk nog voor het einde van dit schooljaar) uitgevoerd.

4. Planning volgende activiteiten
Tot eind dit schooljaar moeten alle grote evenementen geschrapt worden. Ook het
schoolfeest wal bijgevolg niet kunnen doorgaan. Volgend schooljaar zouden we in principe
opnieuw de Halloweentocht organiseren, maar er gaan stemmen op om voor een kerstmarkt
te opteren.

5. Scholenveldloop
Voor de scholenveldloop werd er dit jaar overgeschakeld op een nieuwe formule: de
leerlingen liepen per klas zo veel mogelijk rondjes, om het mixen van de bubbels te vermijden.
De meeste kinderen vonden deze nieuwe aanpak leuker. Volgend schooljaar zal de
scholenveldloop wellicht in september plaatsvinden.

6. Financiële stand van zaken
We hebben momenteel 17 438,88 EUR op de bankrekening staan. De betaling van de
Chromebooks (9.863,75 EUR) moet nog wel gebeuren. De storting van de schoolfotograaf is
intussen ontvangen. Hiervan wordt ca. 2.000 EUR voorzien voor de aankoop van o.a.
zonnecrème, doktersbezoeken, een budget voor de broodjes op de Dag v/d Leerkracht en
dergelijke meer. Geoffroy zal de betaling hiervan in september regelen.

7. Varia
•
•

•
•

Bank: Het regelen van de bankzaken blijft toch wel een pijnpunt. Geoffroy zal bekijken of
we van KBC naar een andere bank kunnen overstappen.
6de jaar: Vera en het leerkrachtenteam proberen om voor onze leerlingen uit het 6de jaar
de laatste week van het schooljaar toch zo normaal mogelijk te laten verlopen: een
fietstocht, voetbalmatch, overnachting met aparte tenten binnen de bubbel, … e.d.m.
staan op het programma.
Schoolraad: Vicky en Maria blijven de komende jaren lid van de Schoolraad als
afgevaardigden van de ouders.
Multimove activiteiten: 1 dag/week wroden er na de school allerlei sportactiviteiten
georganiseerd voor de kinderen van de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar. Vera probeert
dit uit te breiden naar de andere leerjaren, maar we de beperkte beschikbaarheid van de
sportzaal (die ook door de Academie gebruikt wordt) vormt daarbij een belemmering.

Datum van de opstartvergadering 2021-2022:
Donderdag 26 augustus om 20u (wellicht in de Zandloper)

