VERSLAG VERGADERING Oudervereniging Alles KAM:
Dinsdag 2 februari 2016 - 20.15 uur - Leraarskamer
Aanwezig :
Marika Suetens (Directie), Anne Hennebel (penningmeester), Danielle Wetzels, Jo Vanregemorter, Lut Van
Renterghem, Mark De Cleene (voorzitter), Alain Voet, Sylvia Ven, Kim Janssens (Lkr.), Gitte Vervloet (Lkr.),
Veerle Cole, Marina Van Sweevelt

Verontschuldigd :
Verschillende leden hebben per mail hun afwezigheid bevestigd, waarvoor dank.

Agenda
1. “Wel-en-Wee” op onze school door de directie ( 15’ Inside Information)







de school zal vanaf volgend jaar een nieuwe studierichting aanbieden vanaf het 3de jaar. Dit in
samenwerking met het KTA Edegem. 23 lesuren zouden doorgaan op KAM - 12u in KTA (praktische
vakken)
lokaal van de 6des: muurschildering is klaar voor afwerking, directie vraagt OK op offerte 70 euro
aan Alles KAM (OK), nog steeds aandacht nodig voor order en netheid ih lokaal - is geen continu
gegeven -> Marika checkt of er nog extra meubilair nodig is voor het 2° lokaal
project dag met thema “drugs” voor de 5des zal opnieuw plaatsvinden in februari 2016 (vrijdag
19/2). Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met MINOS, het CLB en een getuigenis.
De details van deze items werden aan de aanwezigen toegelicht

2. Terugblik op de KERSTBAR tijdens de rapportuitdeling (5’ door Alain)
Ondanks het iets te warme weer was de actie zéér geslaagd te noemen. Er waren voldoende helpende
handen en een méér dan behoorlijke opkomst. De organisatie verliep vlot. Er was weinig retour qua
dranken edm. De opbrengst lag iets hoger dan vorig schooljaar.
Een “blijver” op onze activiteitenlijst”, denken we.

1

3. Terugblik op de Quiz-avond (10’ door Anne, Benny en Wendy)
Wederom een mooie en geslaagde editie met een maximaal aantal “ploegen”.
De tafelopstelling misschien iets optimaliseren (rechtlijniger ? tafelnummers zichtbaarder) om de “garçons”
makkelijker te laten passeren ?
De jeugd heeft knap werk verricht bij het opdienen en het keukenwerk. Ze ontvangen als dank een
cinematicket aangeboden door ALLES-KAM.
De opbrengst was bijna identiek als de vorige editie. Hier en daar werd misschien een beetje omzet
mislopen door de ongelijke of té grote porties in wijn, salami, ea… (evt een vaster aantal/porties bekijken)
of een Duvel die fout werd ingeschonken.
Omdat Mark “afzwaait” ontstaat er een vacature voor quizmaster…
Qua prijzen is er de suggestie om evt te beperken tot de eerste 10 ploegen? Maar anderzijds.. zolang we à
prijzen geraken is een gevulde prijzentafel toch leuk voor elkeen.
Editie 2017 kan mogelijks doorgaan op 22 of 29 januari, vraag is gesteld à Stan.

4. Stand van Zaken : een verzekering voor de leden van ALLES KAM (10’ door Mark)
Mark verzamelde informatie over de verzekeringsvoorwaarden van onze leden en helpende handen tijdens
activiteiten. De details werden overlopen en besproken.
Mark zal dit verder uitwerken tegen de volgende vergadering en met de tips van de vergadering rekening
houden. Doel is dat ALLES KAM, in samenwerking met de school, zijn leden en medewerkers vanaf
schooljaar 2016-2017 verzekert tijdens de activiteiten.
Dit dossier nadert zijn ontknoping maar zal in de toekomst, activiteit na activiteit, strikt moeten opgevolgd
worden.

5. ALLES KAM – subsidie : mogelijkheden (5’ door Mark) - Ledenlijst (10’ door Mark)
Mark onderzocht een eventuele aanvraag tot “erkende Mortselse vereniging” bij de Stad.
Na overleg, het bekijken van voor- en nadelen én van de administratieve taken hierrond wordt deze piste
verlaten.
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6. Ter beschikking stellen van mandaten volgend schooljaar : VACATURES
Anne zal nog dit schooljaar de taak van penningmeester op zich nemen, bijgestaan door Wendy. De
afspraak is dat Wendy vanaf het schooljaar 2016-2017 de fakkel definitief overneemt. Dit zal dan ook in
september moeten gecommuniceerd worden op de Bank KBC te Mortsel.
Mark zal zoals gepland, stoppen als voorzitter van ALLES KAM. We beslissen om de vacature kenbaar te
maken, zo snel als mogelijk.
Anne bekijkt even de officiële teksten hierover in de statuten van de vereniging.
Lut en Mark zorgen voor de “aanwervingsbrief” en andere communicatie.

7. Uit verslag november
7.1 info over “GRAVEREN VAN FIETSEN”
Benny en Alain zullen info opzoeken bij MINOS en FIETSPUNT betreffende de aanvraag en een
samenwerking. Het plan is om deze actie te integreren in de “week van preventie en veiligheid” in oktober
2016. Marika vraagt de juiste week na tegen vergadering van mei, zodat aanvraag tijdig kan gelanceerd
worden.
7.2 mogelijkheid om ALLES KAM MATERIAAL te stockeren
Het economaat laat weten dat er voorlopig géén extra ruimte in de school is om ons materiaal veilig op te
bergen. We houden dus, tot nader bericht, onze 2 kasten (mediatheek - ruimte naast keuken) en een
hoekje in de kelder.
Mark zal zorgen voor 2 nummersloten zodat het “zoeken naar sleutels” tot het verleden hoort.
7.3 BIB-tijdschriften (EOS/Nat Geo –US / Historia)
De school-BIB raakt méér en méér gekend én geliefd bij de leerlingen. Vooral strips worden uitgeleend
maar ook de tijdschriften vallen in de smaak. ALLES KAM juicht dit uiteraard toe !
Misschien kan ALLES KAM “jaarlijks” een oproep doen zodat de aanvoer van nieuwe lectuur verzekerd blijft
De levering van de tijdschriften loopt zoals het moet. Ook hier zal ALLES KAM moeten opvolgen
betreffende het onderhandelen van de abonnementen en verlenging ervan.
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7.4 vraag aan leerkrachten naar mogelijke investeringen vanuit het ALLES KAM (Directie)
De leerkrachten en de leerlingen organiseren samen activiteiten met als doel het opstarten van een “tabletklas”. Men beoogt een 25-tal tablets te kunnen aanschaffen die dan door leerkrachten kunnen
gereserveerd worden en gebruikt in de klas.
ALLES KAM zal bekijken wat de mogelijkheden zijn. Mark neemt initiatief.
In de loop van de maand mei zal in het kader van de GOK-werking een picknick georganiseerd worden voor
de 1ste graad. (273 leerlingen). Het thema is : “vriendschap”.
Op deze dag zal ALLES KAM trachten “helpers” te leveren bij de organisatie.
Het GOK-team vraagt of wij als oudervereniging financieel willen en kunnen ondersteunen bij de aankoop
van een stukje fruit per deelnemer. ALLES KAM doet dit uiteraard mét véél plezier ! Mark bekijkt de
mogelijkheden.
Voor deze GOK-werking zijn bv ook een aantal gezelschapsspelen welkom.
Tegelijk suggereerden de leerlingen zelf nav de pasta-avond ook een aantal verbeteringen, oa aan de
toiletten (“iets” om de handen te drogen), extra drinkwaterfonteintje edm. Hoewel er relatief wat
(veiligheids)reglementering geldt, zal Marika dit toch even nagaan ism economaat, ifv de mogelijkheden.
Na de vergadering kwam er nog een voorstel binnen : Mark zal dit voorstel bekijken en in mei toelichten.

8. Komende Activiteiten
8.1 Opendeurdag op 12 maart  Wat? Wie ? Hoe? Uren ?
Gaat door van 10.00 u. tot 17.00 u.
ALLES KAM zal ook dit jaar een lokaal toegewezen krijgen om info te delen met de bezoekers. De ouders
zullen rondgeleid worden en dus ook ons lokaal bezoeken.
Vraag aan Arianne en Geneviève (?) : Kan jij ons tips geven over hoe dit de vorige jaren werd aangepakt ?
(nvdr: beide Dames hielpen alvast met opzet en tips via mail, nader vergadering, oproep naar bemanning
moet nog gebeuren)
We zoeken uiteraard ook ALLES KAM-leden om die dag aanwezig te zijn, eventjes is al méér dan voldoende!
8.2 Proclamatie op 28 juni 2016
De leden van ALLES KAM worden uitgenodigd, maar hoeven hier geen tussenkomst/helpende handen te
voorzien
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8.3 Examenperiode en eindrapport juni 2016?
Rapport 29 juni - 24/6 uiterste dag examens - 9/6 eerste potentiële examendag (13/6 eerste graad) - data
worden bevestigd via smartschool

9. Variavragen
9.1 Schilderen lokaal 6de jaars :
De factuur voor de verf ten belope van €70 zal door ALLES KAM betaald worden.
9.2 Etentje ALLES KAM einde schooljaar
Vicky bood aan dit terug in resto jardin te doen - Lut zal hiervoor overleggen met Vicky . Het teveel aan
aangekochte wijn in voorraad kan eventueel gedronken worden. We kiezen voor betaalbare gezelligheid.
Data om vrij te houden : vrijdag 20 mei of zaterdag 4 juni. (voorstel) -> na afstemming kunnen geen van
beide data voor vicky, evt wel bv zondag 5 juni (brunch? Vroege BBQ?)
9.3 Muziekavond
Door het grote succes was de zaal, voor het tweede jaar op rij, in géén tijd uitverkocht. Dit tot grote
ontgoocheling van vele ouders. Ook de verkoop van de tickets verliep niet vlekkeloos.
De Directie beraadt zich over een aanpassing in de formule. Misschien twee voorstellingen ? een
namiddagvoorstelling ? …
De beschikbaarheid van de zaal blijft echter steeds een groot vraagteken tot op het laatste nippertje.

Einde van de vergadering om 22.04 u. (mooi op tijd dus !)

VOLGENDE (en laatste) VERGADERING OP
DONDERDAG 19 MEI 2016,
20u15, lerarenkamer KAM (ingang via Molenlei)

Allen welkom!

5

