Verslag van de vergadering

Wanneer

:

Donderdag 19 mei 2016

om 20.15 u. stipt

Waar

:

Lerarenkamer van de school (ingang Molenstraat)

Aanwezig :
Marika Suetens (Directie), Anne Hennebel (penningmeester), Danielle Wetzels, Jo Vanregemorter, Lut Van
Renterghem, Mark De Cleene (voorzitter), Alain Voet, Sylvia Ven, Benny Van den Bempt, Annick Torfs, Vicky
Waldukat, Wendy Hallemans, Katelijne Pison

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

Agenda

:
“Wel-en-Wee” op onze school door de directie
We kregen ook deze keer informatie over het schoolgebeuren. De GWP’s, de sportdag en de pizza-avond kwamen aan bod.
Er worden helpende handen van ALLES-KAM op de pizza-avond gevraagd.
De school bekijkt de mogelijkheid om een “on-line” inschrijvingssysteem in te voeren. Nu waren en soms lange wachtrijen tijdens de
infodag. Het was ook opvallend dat er “vroege” vogels waren die de wacht hielden aan de schoolpoort om zeker niet té laat te zijn.
“Kamperen” was nog nét niet aan de orde….

Terugblik op de “infodag”
We hadden té weinig volk maar blijven het opzet van onze aanwezigheid prima vinden. Ook dit jaar zijn het vooral leerlingen van het 5de
leerjaar die de school komen verkennen. Lut zal een draaiboek maken voor de volgende editie.

Stand van Zaken : een verzekering voor de leden van ALLES KAM
Er is zeker een goede aanzet gegeven om de structuur en de vorm van onze “feitelijke” oudervereniging onder de loep te nemen. De
mogelijkheden zullen verder onderzocht worden. Alternatieve vormen zoals VZW werd ook bekeken. Meest logische vorm met de
meeste “veiligheid” voor onze leden is te werken “onder de vleugels” van onze directie. Deze optie zou wel de ontbinding van onze
vereniging tot gevolg hebben. Wordt vervolgd. Jo is in deze het aanspreekpunt en zal dit verder onder de aandacht houden.
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Stand van Zaken : week van de preventie in oktober 2016 – fietsen graveren
Het graveren van de fietsen kan eenvoudig, 3 weken op voorhand, aangevraagd worden bij “fietspunt Mortsel”. Deze service is gratis en
kan geïntegreerd worden in de schoolactiviteit in oktober. OPGELET voor de organisatie : NIET op een woensdag !
Alain is hiervan op de hoogte en kan het aanspreekpunt zijn. De directie neemt dit terug op wanneer de preventieweek wordt gepland.

Komende Activiteiten

-Picknick GOK / vriendschap op 2 juni : sponsoring en hulp ALLES KAM

Mark heeft een afspraak gemaakt met fruithandelaar Turelinckx. Deze marktkramer zal 300 stuks fruit leveren op donderdag 2 juni,
tussen 8.00 u. en 8.30 u. Mark probeert aanwezig te zijn en zal voor de betaling zorgen.
ALLES-KAM moet NIET helpen tijdens deze activiteit.

Besteding van ALLES KAM –gelden :

-STAVAZA tablet-klas

De bijlage die op de vergadering ter tafel lag werd grondig besproken. Henk Gentbrugge werkt verder aan de offerte met verschillende
leveranciers én aan de keuze voor dé juiste oplossing voor onze school. Er werd reeds heel wat energie gestoken in dit dossier door het
werkteam van de school maar dient verder geconcretiseerd te worden.
ALLES-KAM voorziet een reserve-budget van €2000 voor dit project.

-ANDERE voorstellen
ALLES-KAM denkt eraan om stelselmatig “een reserve” op te bouwen zodat in de toekomst ook grotere investeringen kunnen gesteund
worden. Voorbeelden :
-bijdragen in verduistering turnzaal
-aanpassen akoestiek in de overdekte speelplaats
-zitplaatsen op de speelplaats
- ….
Aan de directie wordt gevraagd wat de “stand van zaken is” in verband met de “verbetering en hygiëne” van de (meisjes)toiletten. Ook
hoe ALLES-KAM hierbij (financieel) kan bijdragen.
Ook vraagt ALLES-KAM aan de directie welke projecten er op stapel staan en hoe wij als vereniging hierbij kunnen helpen.

Afspraken : Afsluitende jaaractiviteit
Deze activiteit zal doorgaan op 10 juni, in de school, vanaf 19.00 u. Iedereen is welkom, mits inschrijving bij Lut of Anne. We houden het
prijskaartje laag en gaan voor “gezelligheid” !
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Voorlopige activiteiten kalender 2016-2017
Data die vastliggen :

info-avond 1ste jaars en nieuwkomers

8 september 2016

Info “leren-leren”

12 september 2016

Pasta-avond

22 oktober 2016 (pasta-team olv Lut)

Kerstbar

22 december 2016 (olv Alain ?)

Quiz

20 januari 2017 (quiz-team olv Jo)

Afspraken voor vakantieperiode betreffende BEGIN SCHOOLJAAR
Geen specifieke actie nodig van ALLES-KAM

Vastleggen VOLGENDE VERGADERING in september
Deze zal doorgaan op woensdag 21 september om 20.15 u.
De uittredend voorzitter meldt dat er op dit ogenblik GEEN opvolger is noch een “coördinator”. Hopelijk voelt iemand van de leden zich
geroepen om de volgende vergadering te “trekken” en / of voor te bereiden ?

Persoonlijke noot van de Voorzitter :
Ik vraag aan de leden om “samen” de kar te blijven trekken.
Ik hoop dan ook dat jullie niet rekenen op de goodwill van één persoon (Lut ?) en even de koppen bij elkaar steken om de taken te
(her)verdelen.

Variavragen (15’)
Benny zal een inventaris maken van ons materiaal in de verschillende kasten en op de verschillende plaatsen in de school.

Verslag : Mark (aanvullingen door Lut)

Einde van de vergadering omstreeks 22.15 u.
Anne, dank voor de lekkere hapjes !

Alles KAM

