Verslag oudercomité De Parelouders
Datum: 14 oktober 2021
Aanwezig: mw. Nancy, juf Saskia, Tom, Sofie, Veerle, Liesbeth, Kris, Delphine, Carolien, Veerle D
(verslag)
Verontschuldigd: Debbie, Wouter, Bart
Welkom aan de nieuwe leden: Veerle en Liesbeth

Bespreking
1.

Peter / meterschap

We hebben nog een aantal vacatures staan: enkel Debbie 1KD en Bart 1KB – voor de rest niemand voor de
kleuterklas. Veerle geeft zich op voor 3KA.
In 1KC is er al een whatsapp groep.
Vermoedelijk is er in de verschillende kleuterklassen al een whatsapp groep.
Oproep doen wie peter/meter zijn wil zijn zonder zich te engageren voor het oudercomité.
Indien er vragen komen, kan dit doorgespeeld worden.
Sofie doet een voorstel van tekst.
Voor 2A-2B-4A hebben we geen meter of peter.
We doen dezelfde oproep.
Kris wil wel nog een creatieve sessie doen rond peter- en meterschap.

2.

Afscheid leden

Er zijn wel wat leden uit het oudercomité gegaan. Hiervoor gaan we nog iets te doen. (zie vorig verslag)
Als geschenk betalen we het eten van deze leden + ticket van de fuif.

3.

Organisatie kersthappening (17/12)

Kerstbier verdelen op de kersthappening. Zowel blond bier als donker biertje.
Speciale wikkel voor donker biertje.
Bart vraagt om kartonnetje te voorzien zoals vorige keer.
Als geschenkpakket: navragen of er een glas bij kan?
Glas met logo Parelouders: grote opstartkost – vermoedelijk grote oplage nodig -> probleem: stockage
Hoeveel bakken nodig voor kersthappening: gemiddelde nemen tussen factuur vorige kersthappening en
schoolfeest.
Chocomelk en glühwein: via Delhaize. Delphine vraagt na.
Alle drank wordt voorzien door het oudercomité.
Financieel
Alle inkomsten en alle kosten via het oudercomité.
We geven een deel van de opbrengst aan een goed doel. Oproep doen naar lokaal initiatief.
We voorzien 1 betaalkaart.
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Kris deed navraag voor de payconiq sticker.
Er is een kost van 0,06€ per transactie.
Gezien een drankkaart minimaal 10€ is? Kunnen we deze sticker zeker activeren.
Transacties onder de 10€ kunnen dan niet digitaal zijn, vanaf 10€ wordt een digitale betaling via de payconiq
sticker toegelaten.
Bezetting bar
We krijgen dit rond met het oudercomité.
Administratie
Prijslijsten, betaalkaarten, …: door oudercomité (cfr. Bar bij schooloptreden/musical)

4.

Verkoop Kerstbier

Bakken afhalen niet combineren met kersthappening.
Verdelen op 11 december.
Bestelformulier: na de herfstvakantie verspreiden.

5.

Organisatie nieuwjaarsreceptie (14/1)

Ideeën
Eventueel opnieuw een quiz. Zouden leerkrachten dit terug willen?
Debbie zou liever iets actiever doen.
Eventueel escape room: kan niet op school of we moeten met veel meer dit voorbereiden.
Quiz combineren met een buitenactiviteit? Of gezelschapsspel of karaoke?
Besluit
We doen geen quiz. Het doel moet zijn een fijn ontmoetingsmoment te creëren.
Wel met één of andere (kleine) activiteit waardoor er toch wel wat verloop is.

6.

Organisatie fuif

Het enige dat nog vrij is, is nog 1 april. Dit is de vrijdag voor de paasvakantie.
DJ Robbe is ook nog vrij.
Vroeger starten met pastabar.
We laten het doorgaan op die datum en sturen al een SAVE THE DATE uit.

7.

Communicatie activiteiten

We vragen aan Amber om een flyer te maken met alle activiteiten erop. Delphine vraagt dit aan Amber.
Kris maakte een QR code om een afspraak in de agenda te zetten.

8.

Hulpcheque

Nog eens opnieuw lanceren via google forms: kersthappening, fuif, schoolfeest, klusjes, kriebelteam, voorlezen
voor anderstalige nieuwkomers, hulp in de eetzaal, inspringen om te poetsen.

9.

Ontbijtactie

Wordt verschoven naar volgende vergadering.

10.

VCOV

VCOV = Overkoepelende vereniging van de oudercomités.
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Bevraging zomervakantie
Zij hebben een bevraging gelanceerd om ouders te bevragen rond het inkorten van de zomervakantie en te
verschuiven naar kleinere vakanties.
Reden: spreiding vakanties, zomervakantie is te lang en herfst en krokus korter.
Webinar Financiën
Tom heeft de slides opgevraagd en zal ze op de google drive zetten.

11.

Kriebelteam

Lien en An hebben hier hun schouders onder gezet de voorbije jaren, maar ze hebben momenteel te weinig
actieve leden.
Via de scholengroep heeft Nancy gehoord dat dit gebeurt met studenten verpleegkunde.
Of via kappersopleiding? Wie vraagt na?
Voor wie van het oudercomité is het haalbaar om actief mee te helpen?
Lien en An willen gerust uitleg geven aan nieuwe ouders.
Veerle en Liesbeth kunnen dit wel eens de woensdag komen helpen.

12.

Dag voor de leerkracht

Bedanking van de leerkrachten voor de attentie.
Dank aan Sofie om dit te doen.

Volgende vergadering
Dinsdag 23 november
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