Oudervereniging – verslag vergadering 21/11/2011
Aanwezigen: M. Suetens, Anne Hennebel, Micha Borghs, Johan Buytaert, Ariane Van Duytekom,
Marleen Dierickx, Geneviève Peten
Verslag opgemaakt door GP.

Evaluatie ouderbar
ouderbar
IN
Verkoop drank 25/10/2011

OUT

253,00

Aankoop drank

253,00
121,40

131,60

Bedenkigen en tips voor de toekomst
- er zijn teveel flessen aangebroken die niet kunnen teruggegeven worden ad brouwer.
- meer bier bestellen
- een hapje zou welkom zijn (broodjes, hot dog, pop corn) + vermelden op de uitnodiging
- versiering om er meer UIT te springen en de mensen binnen te krijgen
- 1 week vooraf de gewenste hoeveelheid drank opgeven ad school
- er komt een afsluitbare kast waar we materiaal kunnen achterlaten (schrijfgerei, plakband,
papier, allerlei…)
Volgende activiteit
Winterbar op donderdag 22 december 2011 (oudercontact)
- aankooplijst / TO DO -lijst in bijlage
- We zijn nog op zoek naar :
mannen (en vrouwen) om op te stellen / technische ploeg
materiaal dat we hier en daar kunnen uitlenen (vuurkorven, verlichting, KerstCD’s, enz.)
Geneviève zal op de site van Mortsel kijken wat te verkrijgen is.
Kwis
Voorstel data 9-10 maart 2012 of 16-17 maart 2012. Deze vraag wordt aan Mieke voorgelegd, zij
heeft een kwis ter beschikking.

Opstelling statuten en opening bankrekening
Op maandag 21 november 2011 is de Oudervereniging van het KAM officieel opgericht. De statuten
worden goedgekeurd en alvast door 3 stichtende leden ondertekend: Geneviève, Anne en Marleen.
Zo kan een bankrekening geopend worden.
Op 16 december 2011 : opening bankrekening bij KBC Mortsel Sint Benedictusstraat.
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Oudervereniging – verslag vergadering 21/11/2011
Een voorstel voor het Huishoudelijk Reglement maakt Johan Buytaert op.
Naam oudervereniging
Iedereen ontvangt een mail met enkele voorstellen en kan zijn voorkeur doorgeven. (Geneviève)
Momenteel gaat het richting “Alles KAM”, alle antwoorden zijn nog niet binnen.
Schoolraad kandidatuur
De school was op zoek naar iemand die ad interim als adviserend lid aan de schoolraad wou
deelnemen.
Via stemming werd Geneviève Peten hiervoor gekozen. Zij zal deze taak dit schooljaar op zich nemen.
Rondvraag
- Om ons in staat te stellen het organogram en Huishoudelijk Reglement op te stellen vragen we met
aandrang een foto door te mailen. (Graag naar ms.mortsel@g-o.be)
-Graag weten we wie effectief lid is van de oudervereniging en wie eerder occasioneel wil
deelnemen. Dit onderscheid moeten we nu kunnen maken nav het organogram en het HR.
- Zijn de briefjes van geinteresseerde ouders (ouderbar) goed opgevolgd ? Graag de mailadressen
hiervan om hen om hulp te vragen voor de winterbar. (Annik?)
- Kunnen de snoepautomaten niet weg uit de school of kunnen deze een gezond alternatief
aanbieden ? Kinderen snoepen meer en geven ook meer geld uit. Kinderen die geen geld hebben
staan er op te kijken. Ouders zijn ongerust over de toename van extra suikerwaren en de gevolgen
die dit kan hebben. De school zegt dat het contracten zijn van lange duur en dat tot einde contract de
kasten niet kunnen verwijderd worden. Na einde contract oppert men om dit onderwerp zeker nader
te bekijken.
Volgende vergadering : dinsdag 24 januari 2012
Voorlopige agenda
- evaluatie winterbar
- bespreking naam oudervereniging
- volgende activiteit / voorbereiding kwis.
Als er zaken zijn die ik vergeet voor de agenda, gelieve de punten tijdig door te geven.
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