Verslag vergadering oudervereniging
Woensdag 16 september 2015 - 20.15 uur -Leraarskamer

Aanwezig :
Nieuwe leden : Wendy Hallemans, Katelijne Pison, Sylvia Ven
Marika Suetens (Directie), Pascale Blanquaert (Economaat), Kim Janssens (Leerkracht), Anne Hennebel
(penningmeester), Danielle Wetzels, Sven Kindt (Leerkracht), Gitte Vervloet (Leerkracht), Jo
Vanregemorter, Benny Van den Bempt, Lut Van Renterghem, Mark De Cleene (voorzitter)
Verontschuldigd : Verschillende leden én nieuwe leden hebben per mail hun afwezigheid bevestigd,
waarvoor dank.

Agenda
1. Kennismaking met de “drie” nieuwe gezichten
Een hartelijk welkom aan Wendy, Katelijne en Sylvia ! De dames kwamen, keken, luisterden en …
overleefden met glans hun eerste vergadering ! Proficiat !

2. Aanduiden of herbevestigen van enkele bestuursfuncties
Vicky Waldukat wordt bevestigd in haar functie van secretaris voor de wettelijke periode van 1 schooljaar.
Anne Hennebel wordt bevestigd in haar functie van penningmeester voor eenzelfde periode. Nieuwkomer
Wendy Hallemans zal Anne bijstaan dit schooljaar met raad en daad.
Marika Suetens, Anne Hennebel en Mark De Cleene zorgen voor de drie (!) noodzakelijke handtekeningen
betreffende eventuele bankverrichtingen.

3. Intenties komende werkjaar





krachten bundelen maar zeker ook krachten verdelen  werkgroepen op vrijwillige basis
ALLES-KAM wil méér zijn dan een “sponsoringsorgaan” voor de school
aanwezigheid in de school nog versterken
aantrekken van nieuwe leden : er zijn veel uittredende leden op het einde van “volgend” schooljaar
4. Activiteitenkalender 2015 – 2016 (tot op heden) - Zie verder alsook bijlage
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5. Stand van zaken : PASTA-AVOND op 17 oktober 2015
De werkgroep met Lut, Sven, Gitte, Daniëlle en Jo heeft hiervoor reeds schitterend werk verricht ! Dank !
Lut geeft toelichting over de stand van zaken. Communicatie is op gang getrokken (Danielle), 2 extra
keukenpieten zijn alvast gevonden (want Jo is in het buitenland op 17/10), materiaalmeester maakt zich
gereed (Sven), extra chillruimte voor de jongeren wordt voorzien, enz. De conclusie is hier : DIT KOMT DIK
IN ORDE !
Helpende handen en TODO-lijst zal binnenkort verdeeld worden. We rekenen hiervoor op uw aller steun.
Ook collega’s-leerkrachten en leerlingen zullen gevraagd worden om te helpen. We hopen op een (max)
180-tal inschrijvingen.
Deze week zal de communicatie aangezwengeld worden.

6. “zichtbaarheidsactie” - “fietscontrole” van het ALLES-KAM-TEAM op woensdag 28 oktober 2015
In de week van 19 oktober werkt de 1ste graad rond veiligheid in het verkeer. Tijdens deze werkdagen zullen
de leerlingen attent gemaakt worden op “veilig rijden met de fiets” en zal de fietscontrole aangekondigd
worden. Een geschenk van de oudervereniging wordt als beloning voorzien.
Het “controle-team” zal waarschijnlijk bestaan uit Lut, Alain, Benny en Mark. Uren wellicht van 8-10u.
Mark neemt contact op om reflecterende fietsspaken te kopen tegen een uiterst! voordelige prijs.
HOT NEWS : de spaken werden besteld : 400 pakjes van elk 12 spaken. Prijs € 0,70 per pakje

7. 1ste oudercontact / GEEN ouderbar op donderdag 22 oktober 2015
Er zal geen ouder- noch andere “bar” voorzien worden op deze avond. We leerden uit het verleden dat dit
niet “aanslaat” bij de ouders.
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8. Infoavond rond GAMING op dinsdag 27 oktober of donderdag 29 oktober
Mark nam contact op met de organisatie Action on Addiction uit Brasschaat en bekwam volgende
informatie : Bespreekbare prijs van €100 voor één spreker - Duur : 2 uur - Inschrijving verplicht om aantal
aanwezigen te kennen. - Inkom voor de aanwezigen is GRATIS - Hiervoor is slechts een beperkte “ALLESKAM” delegatie nodig (introductie spreker ism school + aanbieden drankje aan aanwezigen)
Mark maakt verdere afspraken over juiste datum, prijs, andere voorwaarden en organisatie
HOT NEWS : - ondertussen weten we: 80 euro + BTW geen vervoerskosten - datum donderdag 29 oktober
is vastgelegd

9. Opstarten BIB-en STRIP – project
Doel en werking : Leerlingen die “studie” hebben de gelegenheid bieden om zich op een leuke of zinvolle
wijze te ontspannen. De werking is in handen van de school, uitlenen van materiaal gebeurt via de
studentenkaarten.
Taak ALLES-KAM : De bibliotheek voorzien van leesmateriaal. (strips, boekjes, recente tijdschriften en/of
kranten) - Zie bijlage : aangepaste brief naar de leerlingen.
HOT NEWS : ondertussen al verdeeld
Rond 24 september neemt Mark nogmaals contact op met Campus4You om een samenwerking te
bespreken en hopelijk leuke voorwaarden te bekomen.
Indien deze ondersteuning doorgaat betekent dit voor onze vereniging een jaarlijks terugkerende kost van
ongeveer ? euro.

10. Kerstrapport en ouderbar op 17 december 2015
Hiervoor zal nog een werkgroepje opgestart worden. De vraag zal aan Alain gesteld worden dit mee te
organiseren.

11. Quiz op vrijdag 22 januari 2016
De bestaande werkgroep gaat zijn “laatste” jaar in. Anne en Benny vragen hulp en ondersteuning !
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12. Opendeurdag op 12 maart
Later verder in te vullen

13. Eventueel bijkomende activiteit ?
Doel : Voorstel :
Eén bijkomende “ludieke” activiteit organiseren waarmee onze school “punten scoort” ! De kranten of ATV
halen is leuke reclame voor de school. Eventueel ten voordele van de leerlingen ZELF of van een “goed
doel” ?
Eensgezindheid :
Het idee om een “lesmarathon” te organiseren wordt algemeen als een “we gaan ervoor” onthaald. Een
activiteit enkel voor de 3de graad (10 klassen!) is een goed idee. Betrokkenheid van ouders door hen te
laten vertellen over hun vak/praktijkervaring en bv les in koken-budgetbeheer (OCMW) behoren alvast tot
de opties en maken het attractief.
Datum :
Als data worden weerhouden : 15/16 januari OF 19/20 februari
TO DO
Mark zal de mogelijkheden bekijken en wil deze actie “trekken” - Gitte informeert al naar info rond les
budgetbeheer bij OCMW
Goed Doel
De opbrengst zouden we kunnen besteden aan (enkele voorstellen uit de groep)
-

een door de leerlingen gekozen GOED DOEL
zakgeld voor eindejaar bal 6de jaars
zakgeld voor “laatste” 100dagen” (5de jaars moeten centjes dan bijhouden voor volgend schooljaar)
steunpunt ten voordele van vluchtelingencrisis
…
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14. Varia – opmerkingen – vragen
a. Verzekeringen voor onze medewerkers
Sylvia merkt terecht op dat we als “feitelijke vereniging” niet verzekerd zijn tegen allerlei onvoorziene
omstandigheden en/of ongevallen. Zelfs in een VZW-structuur zijn er verzekeringsmaatschappijen die
moeilijk doen. Niet onbelangrijk om ons eens te informeren.
Mark legt de nodige contacten en gaat op onderzoek.
HOT NEWS : antwoord van makelaar :
Een oudervereniging kan zich verzekeren voor :


Hun eigen aansprakelijkheid als een soort uitbater van een vereniging (voor de organisatie van feest, kwis ed als zij hiervoor niet langs de
school verzekerd zijn?)
Om een premie te bekomen dien ik vooreerst de juiste activiteiten van de verenging te kennen, het aantal leden



Er kan een lichamelijke ongevallenverzekering onderschreven worden voor medewerkers, hulpverleners ed doch dan dient er steeds
een nominatieve opgave te worden gedaan welke vrijwilligers voor welke activiteiten (niet altijd efficiënt). Als je kan laten weten of
hoeveel personen het zou gaan voor hoeveel activiteiten kan ik wel een offerte aanvragen

b. Update ledenlijst
Lut wil zich ontfermen over een actualisatie van onze ledenlijst door oproep via mail: wie niet reageert op
vraag naar lidmaatschap beschouwen we niet als actief lid noch helpende hand. Kwestie van te weten wie
we waarvoor mogen aanspreken.

15. DATUM VOLGENDE VERGADERINGEN, TELKENS IN DE LERAARSKAMER OM 20.15u
Maandag 16 november 2015 - Dinsdag 2 februari 2016 - Donderdag 19 mei 2016

Verslaggevers : Lut en Mark
Einde van de vergadering, netjes op tijd, om 21.45 u.

BIJLAGE :
-activiteitenlijst
-brief BIB/STRIP
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