Vergadering oudervereniging 24/11/2016

Aanwezigen: Janneke, Trui, Isabel, Saar, meester Andrew, Dominique, Directeur Gino en Magalie
Verontschuldigd: Rudy, Juf Els
1. Verwelkoming en goedkeuring agenda.
2. Overlopen vorig verslag.
 Vertrek Marleen:
- Iedereen is ok om de mail van Saar door te sturen naar de raad van bestuur.
Dominique doet het nodige.
- Kaartje vanuit de ov werd verstuurd naar Marleen. Dominique kreeg sms’je terug
- Wel jammer dat nu Nele is uitgevallen Stad Kortrijk alles wat laat slabakken. Jammer
dat er op een avond als St. Jozef@themovies geen brugfiguur van Stad Kortrijk
aanwezig was. Naar Nele toe onrespectvol.
 Communicatie tussen ov en school:
- Uitnodiging en verslag wordt via Dominique doorgestuurd naar Mr Thorben en Juf
Sofie. Die zetten alles op de website..
- Nele vindt het ok om uitnodiging en verslag doorgestuurd te krijgen.
 Bestelling van de koeken:
- Verloopt goed op de manier die we afgesproken hadden.
 Afhaling kinderen aan de poort:
- Het loopt goed, maar het kan beter.
- Ouders nog meer sensibiliseren, niet opgeven.
- Rijen houden wel veel tegen. Dir Gino kijkt om daar een aanpassing in te voeren.
 Studie voor het 1ste leerjaar:
- Blijkbaar hebben de leerlingen toch werk genoeg.
- Lkr staan er wel voor open om de leerlingen eventueel wat vroeger naar de
opvangklas te laten gaan ( na hun huiswerk ). Momenteel niet van toepassing.
 Dag van de leerkracht:
- We kregen alleen maar positieve reacties
- Iedereen was heel tevreden.
3. Evaluatie klasfoto’s
 Het nemen van de foto’s verliep vlot.
 Het concept gewone foto en coole foto was een succes
 De brieven waren heel duidelijk.
 De klaslijsten op de enveloppen was ok
 Voor de kleuterklassen gaan we volgend jaar per kind een enveloppe voorzien met een
brief aan en de enveloppe voorzien van hun naam.
 De kwaliteit van de foto’s is heel goed bij albelli
 Opbrengsten: 505 euro winst
 Volgend jaar:
- Eventueel individuele foto’s proberen
- Strenger zijn wat de uiterste datum is voor het indienen van de inschrijvingen.

4. Sint Jozef@themovies
 Kaartenverkoop:
- 2 woensdagen was zeker ok
- Verkoop bij Fleur, Nele en Claude liep ook heel goed
- Volgens lkr geen goeie datum, maar we blijven dit tijdstip behouden, we vinden het
een leuke start van de herfstvakantie
- We vonden het super dat zovele collega’s hielpen bij de opbouw en de opruim van
het evenement.
- Naar volgend jaar toe beter afspreken ivm terugbrengen beamer naar Dennis. Trui
spreekt Dennis hierover aan.
- De verschillende bars waren ok, volgend jaar koffie en wijnbar samen brengen.
- Er was veel vraag naar popcorn, volgend jaar genoeg maken op voorhand. Warm
houden in bain marie bakken uit de keuken.
- Volgend jaar minder chips bestellen, rest verkopen we op het oudercontact.
- De lokalen en het concept waren goed, de indeling was super.
- Pauzes, de onderverdeling zat goed. Wel nodig om 2 personen te voorzien voor de
lawaaihinder.
- Zaal was heel gezellig ingericht, volgend jaar misschien nog een salonnetje
bijplaatsen.
- Volgend jaar ook niet meer dan 300 personen toelaten, dit is het maximum.
- Opbrengsten:
o 299 euro inkomsten aan de deur
o 478 euro inkomsten bar
o 526 euro winst
- 114 repen snoep en 216 zakjes chips over, we verkopen de rest op het
oudercontact.
- Volgend jaar geen reclame meer in de buurtkrant
- Wel de mensen van buurtwerk uitnodigen.

5. Pimp je speelplaats
Isabel :
-

Palen op speelplaats pimpen, de 2 palen vooraan op de speelplaats
Janneke kijkt eens verder om het duurzaam te houden.
Isabel vraagt ook eens na op de school in Zwevegem.
Andrew vraagt Veerle of ze wil helpen aan de opbouw.

Andrew:
-

Andrew had idee om speelplaats te pimpen in kerstsfeer
3 december afspraak op school met paletten, verf, haakjes….

6. Oudercontact op 22 december
- Wie komt helpen?

Magalie 15u
Dominique 16u15
Isabel 17u15
Saar 17u00
Janneke 17u30
Magalie brengt kerstmuziek mee
7. Varia
-

-

VCOV komt langs om het logo “oudervriendelijke school” te kunnen toekennen.
Ze komen op maandag 12 december om 10u30 naar school. Dominique zal aanwezig
zijn om de ov te vertegenwoordigen.
Volgende vergaderingen: donderdag 26 januari
Donderdag 23 februari

