VERSLAG VERGADERING :

DINSDAG 23 JUNI

20.15 uur

MEDIATHEEK KAM

Aanwezig :
Anne Hennebel (penningmeester), Danielle Wetzels (nieuw, enthousiast lid), Marina Van Sweevelt
(uittredend assistent-penningmeester), Marika Suetens (Directie), Joseph Janssens, Benny Van den Bempt,
Lut Van Renterghem (gelegenheidssecretaris), Alain Voet, Mark De Cleene (nieuwe voorzitter)
Verontschuldigd :
Verschillende leden én nieuwe leden hebben per mail hun afwezigheid bevestigd, waarvoor dank.

Besproken agendapunten in willekeurige volgorde :
Danielle Wetzels (mama van Jop - 110A) komt luisteren en wordt alvast van harte welkom geheten als nieuw
lid van onze vereniging. (Mailverkeer NA de vergadering leert ons dat Danielle “er véél zin heeft” en hopelijk
een heel tijdje kan meedraaien in de vereniging ! )

Verslag vorige vergadering
Dit werd zonder opmerkingen goedgekeurd

Kennismaking met de nieuwe Voorzitter
Mark De Cleene stelt zichzelf kort voor en verduidelijkt zijn goede intenties voor het schooljaar 2015-2016.
Mark is 46, leerkracht in het Secundair Onderwijs, politiek actief in zijn vrije tijd en bestuurslid in verschillende
verenigingen.
Afhankelijk van de omstandigheden kan dit Voorzitters-mandaat beperkt blijven tot één schooljaar. Als
hoofddoel wordt gesteld dat de positieve werking van de oudervereniging dient verdergezet. Er mag
natuurlijk ruimte zijn voor nieuwe opvoedkundige én ludieke initiatieven en de uitbreiding van het
ledenaantal staat centraal. Er zal, samen met de directie én met de leerlingenraad gezocht worden naar
mooie projecten waarbij onze vereniging, eventueel, (financieel) kan steunen.
De Voorzitter houdt van “TEAM-work” en zal dan ook trachten om werkteams op te starten die de activiteiten
kunnen uitwerken. Zo kan élk lid aansluiten bij een “TEAM” of activiteit die hem/haar het meeste aanspreekt.
Op deze manier wordt de werk- en tijdsdruk verdeeld en sluiten nieuwe leden makkelijker aan.
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Verkiezingen bestuursleden in september – Zoektocht naar nieuwe enthousiaste leden
Mogelijk zal het mandaat van Voorzitter voor slechts 1 schooljaar opgenomen worden door Mark De Cleene.
Een kandidaat-opvolger mag zich vanaf vandaag melden.
De statuten van de vereniging ALLES KAM bepalen dat de bestuursfuncties jaarlijks dienen worden
toegewezen. Wij hopen uiteraard dat Anne Hennebel en Vicky Waldukat hun werk als penningmeester en
secretaris willen en kunnen verder zetten. Hun beider kandidatuur is alvast in ons bezit. Toch zijn ook hier
nieuwe kandidaten niet uitgesloten van deelname aan de verkiezing.
Daar enkele leden aan hun (voor)laatste schooljaar beginnen omdat de kids bijna “afzwaaien” wordt er
gezocht naar vers bloed. Iedereen is hiermee uitgenodigd om onze vereniging te komen versterken.
Op de vergadering stelt Lut ook voor om de “ledenlijst” te actualiseren. We zouden graag van élk lid weten
wat de interesses zijn, wie wat graag doet en /of zeer goed kan. Dit voorstel zal vanaf september worden
uitgevoerd.

Voorlopige activiteiten kalender 2015-2016
De aanwezigen nemen kennis van de voorlopige activiteiten voor het schooljaar 2015-2016. De ouders zullen
deze kalender ontvangen in de loop van de maand september. De leden van ALLES KAM ontvangen deze
“voorlopige” agenda samen met het verslag van deze vergadering.
Aandachtspunten hierbij :

Infodag voor 1ste jaars en instromers op dinsdag 8 september vanaf 19.00 u. :
als sprekers worden gevraagd : Lut, Ariane (nog vragen),Vicky (nog vragen), Mark (onder voorbehoud)

Pasta-avond op zaterdag 17 oktober
Lut zal het initiatief nemen om rond deze avond een werkteam op te richten. Ook Danielle toont interesse,
zéker als helpende hand/kundig in pc en hulp op de dag zelf. Het scenario en het draaiboek hiervoor is in
ons bezit. Helpende handen zullen deze avond zeer zeker nodig zijn !
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Mogelijke nieuwe of bijkomende initiatieven van ALLES KAM

Oprichten BIB voor studiemomenten en vrije tijd
De oudervereniging beslist om te wachten op een duidelijke visie van de leerlingenraad én van de directie.
Wat moet, kan én mag in de bibliotheek aanwezig zijn als leesvoer ? Welke “titels” hebben de voorkeur ?
Welk genre ? Hoe worden de boeken ontleend ? ….ALLES KAM wil zeker mee zorgen voor de ondersteuning
hiervan. In september zal verder contact worden opgenomen met mogelijke leveranciers van tijdschriften,
week- of dagbladen.
Mark De Cleene gaat het engagement aan om een “strip-BIB” op poten te zetten. Ook hier wachten wij op
een goedkeuring van de directie.

Zichtbaarheidsactie in oktober
In de week van 19 oktober werkt de school rond dit thema. ALLES KAM tracht op woensdag 21 oktober
genoeg ouders beschikbaar te hebben om een “fietscontrole” te organiseren. Dit zullen we nog bevestigen.
Een beloning voor “perfecte tweewielers” alsook voor zichtbare voetgangers en/of anderen moet nog
worden gezocht. Bij deze wordt een oproep gelanceerd naar kandidaten om deze dag te helpen. Alain heeft
dit alvast in zijn agenda genoteerd. Geneviève had hierrond misschien een idee ?

Dag rond PREVENTIE op 30 oktober
Op 30 oktober werkt men in de school rond preventie, weerbaarheid en verslaving. Het zou mooi zijn om
ook rond die periode een eerste thema-avond naar de ouders toe te organiseren betreffende dit thema.
Mark zal trachten een spreker te contacteren.

Bijkomende voorstellen voor initiatieven en acties
Mark gooit enkele “visjes” om eens over na te denken tegen september. Begin volgend schooljaar komen we
terug en luisteren we naar jullie mening.
-verkoop van Kerstbomen, begin december ?
-verkoop van 1-jarige plantjes, april-mei ?
-een attentie van ALLES KAM voor dag van de leerkracht rond 5 oktober?
-een KAM-recordpoging ?
-een gesponsorde “ludieke” lesmarathon voor de 3de graad (een goed doel) ? (met ook gelegenheids-lesgevers vanuit ALLES KAM)
-cursus “eenvoudig koken” of “mijn plan trekken” voor 6de jaars (=binnenkort misschien op “kot” )
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Oprichting van “werkteams”
Afhankelijk van de initiatieven die we willen organiseren, zullen “teams” opgestart worden. Leden kunnen
vrij aansluiten om dit project verder uit te werken en voor te bereiden. Helpende handen op de activiteit zélf
zijn natuurlijk een noodzaak om te slagen.
In september zullen de werkgroepen verder worden uitgewerkt. Onderstaande teams zijn een zekerheid :
-PASTA-team (Lut)
-QUIZ-team (Benny)
-BIB-team (Mark en Alain)
-FLUO-team = zichtbaarheidsactie ( ? )

Afspraken voor vakantieperiode betreffende BEGIN SCHOOLJAAR
Mark zal voor de nodige communicatie zorgen tijdens de vakantieperiode betreffende de eerste schoolweek.
Lut start alvast met het PASTA-team, waarschijnlijk samen met Danielle, Jo (kan de dag zelf niet aanwezig
zijn) , Sven Kindt en Claudine (nog even na te vragen)
Mark probeert contacten te leggen betreffende een THEMA-avond in oktober

Financiële toestand + besteding van tegoeden : goedkeuring
Zoals de statuten het voorschrijven liet Anne ons het kasboek inkijken. Dit kasverslag werd unaniem
goedgekeurd. Er is financiële ruimte om initiatieven, aangebracht door de leerlingenraad én door de directie,
te ondersteunen. Deze initiatieven dienen het welbevinden van onze leerlingen, leerkrachten en andere
personeelsleden ten goede te komen.
Eén “suggestie” hoorden wij reeds :

-zoeken naar of creëren van schaduw op de speelplaats

(vergeten te zeggen op de vergadering) De Voorzitter stelde ook reeds de vraag of de school beschikt of nood
heeft aan een AED-toestel, een defibrillator ? De directie beloofde hierover een antwoord te geven
betreffende de noodzaak of interesse na intern overleg. Misschien kunnen de leden ook hierover hun mening
bedenken tegen de volgende vergadering in september ?
(vergeten te zeggen op de vergadering) De Voorzitter heeft het idee om voor élke activiteit eenzelfde
uitnodigingsbrief te ontwerpen met op de achterzijde mogelijke sponsors. Zo zouden we slechts éénmaal
sponsors moeten zoeken die op zijn beurt zeker is van meerdere publicaties. Misschien kunnen de leden ook
hierover hun mening bedenken tegen de volgende vergadering in september ?
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Op vraag van de directie werd op deze vergadering de aankoop van een gekleurde bank goedgekeurd. Samen
met de school konden we een “koopje” doen : 2 voor de prijs van 1 ! Deze banken, identiek als onze vorige
aankoop, zullen nog in juni geleverd en geplaatst worden in de overdekte speelruimte. Met dank aan Pascale.

Via Nicky konden wij zeer goedkoop een elektrisch, 2de hands, vuurtje aanschaffen. Dit kan gebruikt worden
bij onze activiteiten voor het warm houden van soep, hotdogs, warme wijn, ….
Met dank aan Nicky.

De vergadering werd beëindigd om 21.30 u.

Verslaggevers : Lut en Mark

VOLGENDE VERGADERING :
WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2015 om 20.15 u.
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