Verslag Allesl(AM - a rnei 2Ot7
Aanwezig: zie gehandtekende lijst in bijlage
Verslaggever van dienst: Lut Van Renterghem

Agendapunten:

1,

Goedkeuring verslag vorige veroadering
Geen bemerkingen

2.

Financieel verslao - Anne

ter beschikking vd school gesteld
(Anne
stuurt mail à Pascale), Alles KAM
voor tabletklas en aankoop zitbanken
kan dan met een basisbudget van start gaan voor schooljaar 2OL7-20t8
Geen lopende onkosten tenzij rekening BNP (abonnementen schoolbib
stopgezet - voldoende strips in voorraad)
Wendy = penningmeester en heeft alle documenten
Volmachten: Anne (overdracht aan?) - Wendy (incl paperassen en
betaalkaart) en Pascale (economaat)
To do: Anne stuurt mail mbt investering 6k à Pascale (done Bl5) - nagaan
wie volmacht Anne overneemt, nodig? (wendy)
Er wordt een mooi bedrag van Alles KAM

3. Verderbestaan

ouderwerking

Gezien dit jaar 4 kernleden van de ouderwerking (noodgewongen) stoppen
(Anne-Benny-Alain-Marina) is de verdere werking van de ouderwerking niet
meer verzekerd: de overblijvende ledengroep is te beperkt om alle initiatieven
alleen te dragen/trekken, laat staan nieuwe te initiëren
We gaan met een "lightversie" verder. Voorlopige leden: Petra, Gretl, Annik,
Lut (Jo - Lut checkt) + Marika, Kim, Gitte. Inge & Daniëlle gaven te kennen
niet verder deel uit te maken van de ouderwerking,
Wendy beheert financiën - Lut heeft sleutel vd kasten met stock (inventaris op
te maken voor eind juni + evt centraal beheer)
Oproep naar nieuwe leden - briefje dr Annik - heeft tot dusver niks
opgeleverd voor de vergadering van 8 mei
Tips:
o ook evt nieuw bloed bij de leerkrachten enthousiasmeren (aflossing)
o op infoavond 7 sept ouderwerking promoten
o documenten via oudermap in smartschool? (lukt niet) - google drive?

4.

Initiatieven KAM & Alles KAM
a

-

te noteren

Infoavond start schooljaar (initiatief KAM) do 7 sept
Best aansluitend 2 ouders die ouderwerking promoten id klassen ogv
promobriefje ouderwerking met nieuwe data - tbd

b.

(initiatief Alles KAM - evt pas november)
Succesformule - leuk om ouders & kinderen 10 & 20 jaars samen te
brengen - zoeken naar light formule/meer comfort qua boodschappen via
p9, 1 - LutVR\Verslag AllesKAM 08 mei 20L7.docx

Delhaize - tbd (Lut neemt niet! de lead) - zeker ook Charlotte betrekken
(nu 5o, dan 60 jaar) en mevr. Ann Janssens (leerkracht 30 graad en
vertrouwd met de alumniwerking)

Preventie

c

-

verkeer

-

week 27 okt (initiatief KAMI)

-

ondersteuninq

Te bekijken of we terug fietsen controleren (1o graad) + graveren (alle
jaren) - er zijn nog reflectoren maar onvoldoende voor allen - Marika heeft
ook wat fluo visibiliteitsarmbanden/kleppers (buro Marika) ) best alles
centraal stockeren
d,
KAM)

Succesformule - vooral ouders - alumni - leerkrachten - sympathisanten
vd school - Benny stuurt al een mailtje naar Stan ifv nieuwe
kwis/kwismaster (d9ne B/5) - tbc bij start vh schooljaar wie de lead neemt
e

KAM)

Evt ook Alles KAM klas met 2-3 ouders die ouderwerking promoten ogv
powerpoint & promobriefje ouderwerking met nieuwe data - tbd
f

.

Andere initiatieven KAM te noteren:

.
.
.
.

Proclamatie 6ojaars op woe 28 juni 2017
Infonamiddag leren leren (1o jaars) op ma 1B sept 2017
Muziekavond vrijdag 2 & zaterdag 3 maart (initiatief KAM)
GWP 2018 van 23-27/4/2OIB
Ð Voorlopig geen ondersteuning van Alles KAM hierbij nodig

5. Afsluitetentie

oo 9 iuni 2OL7

- Allen welkom!

Voorstel om terug extern te gaan:Vjeu Djeu in Mortsel - Marktplein
http : //www.vjeudjeu. be/
Benny doet voorlopige reservatie voor 20 personen & zal iedereen een mailtje
sturen met meer info (ook alumni leden)

6.

Eerstvolgende vergadering Alles KAM

Dinsdag 26 September 2OL7, om 2Ou15 in de lerarenkamer
Allen van harte welkom!

pg. 2 - LutVRWerslag AllesKAM 08 mei 2017.docx
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