Verslag vergadering GBSkring – 27 februari 2018
Aanwezig:
Els Jaspers, Inge Bellemans, Jessica Berckmans, Kathrin Arets, Mohammad
Chechrazad, Nassera Choatene, Peter Van der Weeën, Valerie Lebbe, Vera Leemans
Afwezig met kennisgeving:
Alexis Vanderhasselt, Dilek Yagmur, Ellen Goossens, Geoffroy Van Ertvelde, Karoline
Vanneste, Ken Kerkhofs, Laura de Mooij, Senay Has, Vicky Van de Velde
1. Evaluatie “Ontbijt”
Op zondag 25 februari werd er een lekker ontbijt geserveerd aan maar liefst 433
mensen + leerkrachten + helpers. Een kleine piek werd geconstateerd tussen 10u en
11u en toen waren er ook enkele korte wachtrijen, maar over het algemeen is alles
zeer vlot verlopen.
Er werd afgesloten met een winst van exact € 3.593,93. De opbrengst lag daarmee
circa 40% lager dan ons traditioneel
“schoolrestaurant”, dat telkens over een
middag + avond liep. Qua organisatie is een
”ontbijt” echter veel minder intens en
aangezien de keuken slechts beperkt
beschikbaar is, valt deze formule beter uit.
In bijlage een overzichtje met heel wat
feedback en concrete actiepuntjes naar
volgend jaar toe van de deelnemers &
organisatoren. Bedankt hiervoor, Els!
Een dikke pluim aan het organiserend comité + het hele team dat die ochtend actief
was!
2. Staat financiën & deelname kosten voor boomschors/omheining/heuveltje
Volgens de meest recente gegevens van onze penningmeester Alexis is er momenteel
ongeveer 13.000 EUR in kas. Alle onkosten van de Sneeuwklassen zijn reeds
afgerekend. Voor de Zeeklassen wordt er 8 EUR per kind (= 800 EUR) en voor de
Bosklassen 10 EUR per kind (= 1.000 EUR) gebudgetteerd.
Vera heeft 4 offertes ontvangen voor:
- het aanleggen van de valbeveiliging met boomschors rondom de nieuwe
speeltuigen
- aanleggen van een speelheuvel door de verwerking van de uitgegraven aarde
rond de speeltuigen
- het plaatsen van een omheining (draadafsluiting en 2 tuinpoorten) aan de
kleuterschool zodat de kleuters meer speelruimte in het groen verkrijgen

Alles bij elkaar komt de kostprijs op 6.709,80 EUR. Vera stelt voor om deze kost te
verdelen tussen school en kring, waarvoor we dus ongeveer 3,350 EUR zouden
moeten vrijmaken. Het voorstel wordt aan de aanwezige leden ter stemming
voorgelegd en unaniem goedgekeurd.
=> Vera pakt dit zo snel mogelijk op met de gemeente om een akkoord te verkrijgen
over de uitvoering.
3. Ouderparticipatie - COOVO: Babbelut, een project voor alle ouders
Naast de taallessen die sinds begin februari georganiseerd worden zou Vera ook een
breder publiek willen aanspreken. Daarom wordt binnenkort het project “Babelutten
op school” gelanceerd, met als opzet om de (van
oorsprong niet-Nederlandstalige) ouders op een
leuke, informele manier aan onze schoolpoort
het Nederlands te laten oefenen. Er werd
gedacht aan een systeem waarin de ouders die
actief willen participeren zich zouden kunnen
kenbaar maken met een pin of badge, maar dat
ligt om een aantal redenen wat gevoelig. De
juiste formule vinden is niet zo evident.
=> In navolging van het Letterfeest, de Papa- en Mamadag, … wordt er geopperd om
dit op een klasniveau te organiseren, bv. als openklasmoment, zoals dit reeds
regelmatig in de kleuterschool gebeurt.
4. Speelplaats
Speeltuigen, speelbos, keukentje en buitenklas
- Zoals vermeld onder het overzicht van de financiën is de GBSkring principieel
akkoord om de aanleg van de beschermende ondergrond rondom de
speeltuigen (lagere school), alsook de omheining voor het speelbos (voor de
3de kleuterklas) te helpen bekostigen.
- Met de afgegraven grond rondom de speeltuigen zou een speelheuvel kunnen
aangelegd worden, maar dit moet eerst nog besproken worden met de
gemeente. Ook hiervoor zal GBSkring indien nodig centjes vrijmaken.
- De gemeente is druk bezig met het maken van een buitenkeukentje aan
Doornroosje. De gemeente heeft ook al een aantal dallen gelegd waar
binnenkort 3 picknicktafels geplaatst zullen worden.
- De groene namiddagen zijn volop aan de gang: om de zes weken wordt op het
schooldomein een thematische namiddag uitgewerkt rond o.a. techniek,
gedichten, enzovoort, waarbij de hele klas zich voor enkele uurtjes naar buiten
begeeft. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn enthousiast.
5. Jubileumjaar – GBS Wemmel 1968-2018
Volgend jaar wordt een jubileumjaar: op 14 september 1968 werd namelijk de school
op de huidige locatie geopend. Daarom zal op 14 september het startschot gegeven

worden voor een resem activiteiten die hun hoogtepunt zouden moeten bereiken op
het schoolfeest in juni 2019.
6. Schoolfeest
Het schoolfeest gaat dit jaar dus niet door op zaterdag, wanneer de Rode Duivels op
het WK in Rusland een match spelen, maar wel op zondag 24 juni. Inge oppert het
idee om al iets vroeger te starten, om alzo alle families de kans te geven om op tijd
naar huis te kunnen. De werkgroep komt binnenkort bijeen om de organisatie van het
evenement op te starten.
7. Ledenwerving
Heel wat actieve kringleden zullen de komende 2 jaren afzwaaien. We willen daarom
blijven inzetten op het aantrekken van nieuwe leden.
Voorstellen die geopperd werden:
• Klein flyertje met info over de Kring samen stellen, om uit te delen op
infodagen/evenementen
• Vera’s uitleg op de jaarlijkse infoavond voor zowel kleuter- als lagere school
• Mensen persoonlijk aanspreken
=> vooral het laatste blijkt tot nog toe het meest effectief te zijn

Datum volgende vergadering:
Dinsdag 17 april om 20u in de klas van juf Els

