Verslag vergadering GBSkring – 5 juni 2018
Aanwezig:
Alexis Vanderhasselt, Dilek Yagmur, Ellen Goossens, Els Jaspers, Geoffroy Van
Ertvelde, Inge Bellemans, Jessica Berckmans, Karoline Vanneste, Kathrin Arets, Laura
de Mooij, Mohammad Chehrazad, Peter Van der Weeën, Valérie Lebbe, Vera
Leemans, Vicky Van de Velde, Senay Has, Gaëtan Pinnock
Afwezig met kennisgeving:
Nassera Choatene, Ken Kerkhofs
1. Schoolfeest
Karoline geeft een laatste stand van zaken rond de voorbereidingen voor het
Schoolfeest:
• Praktisch: Het thema is “Gek op Groen” en het feest gaat door op zondag 24
juni (ipv zaterdag), maar de activiteiten starten op hetzelfde uur als
voorgaande jaren. De kindjes worden verwacht om 13u-13u30, de start wordt
gegeven om 14u.
• Activiteiten: Het springkasteel zal opnieuw van de partij zijn. In navolging van
het grote succes vorig jaar wordt ook het “Blotevoetenpad” opnieuw ingericht,
deze keer zowel voor de grotere kinderen als de kleintjes. Verder zullen we
ook bamboehutten kunnen bouwen, brandnetelsoep proeven, alsook de
immer populaire tattoo’s laten zetten.
• Eten en drinken: Bij de dranken vinden we naast de gebruikelijke frisdranken
en bieren ook cava, alsook mojito’s.
=> Karoline kijkt nog even de prijs voor een fles cava <> wijn na.
Qua versnaperingen staan er opnieuw tapas en frietjes op het menu. Senay
werkt bij Delifrance en kan petit-fours (en vele andere lekkernijen) met een
mooie korting aankopen. Ze zal de prijslijst doorsturen.
• Helpende handen: Al heel wat ouders hebben zich aangemeld om doorheen de
dag mee te helpen. Valerie vraagt om tijdens de optredens op elke plek zeker
een extra persoon in te zetten zodat elke ouder hun eigen kindjes kunnen zien
optreden. Na 17u is de bezetting nog iets te licht. Karoline past dit verder aan.
We kunnen zeker ook overwegen om de oudere kinderen mee in te schakelen,
bv bij het afruimen, opletten springkasteel, enz.
2. Jubileumjaar – GBS Wemmel 1968-2018
Op 14 september 1968 werd de eerste steen gelegd voor het schoolgebouw op de
huidige locatie. Exact 50 jaar later, op vrijdag 14 september 2018, wordt daarom het
startschot gegeven voor een resem activiteiten rond dit jubileumjaar. Uit de
brainstorming van de leerkrachten zijn een aantal ideeën en werkgroepen ontsproten:
- Fata Morgana: wil doorheen het jaar enkele leuke acties opzetten; met het
hoogtepunt op het schoolfeest in juni 2019.
- Werkgroep “History”: gaat op zoek naar oude foto’s van de school en zal

hiermee een tentoonstelling organizeren.
PR werkgroep: zorgt er voor dat er zowel binnen als buiten de school nieuws
verspreid wordt.
Mogelijk komt er ook een nieuwe naam en logo voor de school, maar dit blijft nog
even geheim.
=> De Kringleden worden verzocht om alvast die vrijdagnamiddag 14 september in
hun agenda vrij te houden.
-

3. Speeltuigen, speelbos, keukentje en buitenklas
• Door een klein ongelukje heeft de aannemer de werken helaas even moeten
uitstellen. Normaal gezien zullen de beschermende ondergrond rondom de
speeltuigen (lagere school), de omheining voor het speelbos (voor de 3de
kleuterklas) en de speelheuvel tijdens de zomervakantie aangelegd worden.
• Bij de kleuters zijn de twee buitenkeukentjes intussen wel helemaal afgewerkt
en in gebruik genomen. Ook de 3 houten picknicktafels zijn intussen geplaatst.
• Vera vraagt offertes voor een nieuwe speeltuig (tegen oktober).
• Vouwtafels met 24 zitplaatsen voor de overdekte speelplaats zijn besteld.
Wanneer het bijvoorbeeld regent op een woensdagnamiddag dan zullen deze
ook kunnen gebruikt worden.
• Karoline stelt voor om te investeren in akoestische panelen voor de overdekte
speelplaats om het galmen van het geluid tegen te gaan. Vera pakt dit op met
het gemeentebestuur.
4. Data voor de activiteiten volgend schooljaar
Ook volgend schooljaar organizeren we drie grote activiteiten:
• Kerstmarkt: vrijdag 14 december 2018
• Ontbijt/Brunch/Zoete Zondag: zondag 24 februari => 24 maart 2019
• Schoolfeest: zaterdag 22 juni 2019
Alexis contacteert KBC om alvast het Bancontact toestel voor die data te reserveren.
5. Verkeersdrukte aan de schoolpoort
Verkeersveiligheid is en blijft een pijnpunt op onze school. Vooral tijdens de
ochtenddrukte, maar vaak ook op het einde van de schooldag, leidt dit tot gevaarlijke
toestanden. Op de laatste personeelsvergadering werden een aantal ideeën geopperd
om het verkeer aan onze schoolpoort(en) veiliger te maken:
- overwegen om de straat voor de school een kwartier voor/na schooltijd afsluiten
voor alle wagens om de ouders alzo te verplichten zich iets verder te parkeren
- stimuleren van het gebruik van de parking aan het politiekantoor i.p.v. de kinderen
net voor de schoolpoort af te zetten
- verplaatsen van het zebrapad om op een veilige manier de oversteek te maken
tussen de parking aan het politiebureau en de school.
- sensibiliseren van de ouders om zeker de oudere kinderen (een stuk) te voet naar
school te laten komen.

Voor veel ouders zijn deze situaties herkenbaar, maar een belangrijke punt van kritiek
is dat er momenteel slechts 15 minuten voorzien zijn – tussen 8:10 en 8:25 – om de
kinderen (zonder extra opvangkosten) op school af te zetten. De parkeerwachters
helpen wel om alles zo veel mogelijk in goede banen te leiden, maar ze hebben
uiteindelijk niet de autoriteit van een politieagent.
Vera bekijkt samen met de dienst Mobiliteit van de gemeente om dit concreet verder
aan te pakken en voorziet ook extra communicatie naar de ouders toe:
- plannetje met overzicht van alle parkings
- expliciete vraag om de leerlingen van 5de & 6de te voet te laten komen om alzo
“meer zelfstandig te worden”.
- aan het begin van het schooljaar met de leerlingen eens tot aan de parking
wandelen en via hen de ouders trachten te overtuigen
(Alvast ook even meegeven dat de Strapdag van 21 september 2018 mogelijk
uitgesteld zal worden naar een latere datum.)
5. T-shirts
De T-shirts zijn intussen besteld en betaald. Er werd geopteerd voor een oranjeachtige kleur. PROSHIRT (https://www.proshirt.be/) zal deze eerstdaags aanleveren
zodat de nieuwe leerlingen er vanaf september mee kunnen gaan turnen.
6. Zoektocht naar nieuwe leden voor de Schoolraad
Jessica is niet alleen actief in de GBSkring en Ouderraad, maar zetelt ook als
afgevaardigde van de ouders in de Schoolraad, waar ze samen met de schooldirectie
en o.a. afgevaardigden van het Gemeentebestuur en de leerkrachten overleg pleegt.
We zijn nu op zoek naar nog een 2de ouder die zoals Jessica in de Schoolraad zou
willen zetelen. De groep komt drie keer per jaar gedurende een uurtje samen en de
focus van deze vergaderingen ligt op het pedagogische aspect van het
schoolgebeuren.
=> Vicky en Ken zullen (in duo-baan) vanaf het volgende schooljaar deel gaan
uitmaken van onze Schoolraad. Alvast heel erg bedankt voor jullie engagement!
7. T-shirts voor de kringleden
We willen onze kringleden meer zichtbaarheid geven tijdens het schoolfeest en
andere evenementen. Senay contacteert haar leverancier voor een offerte.
8. Ledenwerving
Heel wat actieve kringleden zullen de komende 2 jaren afzwaaien. Het meest acuut is
de vervanging van Alexis (onze penningmeester) en Dilek (onze “Party Manager”, die
o.a. zorgt voor de drank en versnaperingen tijdens de vergaderingen). In annex een
korte job-omschrijving van de taken van de penningmeester.

Datum volgende startvergadering eind augustus:
Dinsdag 28 augustus om 19u (locatie wordt later meegedeeld)

Penningmeester
De penningmeester draagt zorg voor de financiële gezondheid van de kring en houdt
de inkomsten en uitgaven bij.
Op jaarbasis komt dit neer op het verwerken (ofwel zelf betalen ofwel gewoon de
betaling in de boeken schrijven) van een kleine 100 transacties (kan volledig via het
internet). De meeste van die transacties vinden plaats rond de “grote
gebeurtenissen“: Halloween, het kerstfeest, het ontbijt en het schoolfeest.
Bij deze evenementen wordt vooraf gezorgd voor kleingeld + jetons + reservering van
het Bankcontact toestel. Achteraf wordt de kassa geteld, moet de binnengekomen
cash naar de bank gedaan worden (via betaalautomaat) en wordt tenslotte een
winstberekening per evenement gedaan. Hiervoor rekent men best 1 à 2 uur per
evenement (uitgezonderd de deelname aan het evenement). Stricto senso is het niet
nodig dat de penningmeester ook de kassa doet bij een evenement, maar dit wordt
best geval per geval bekeken.
Verder zorgt de penningmeester ook voor het jaaroverzicht aan het begin en einde
van het schooljaar.

