Vergadering 3 oktober 2017
Aanwezig: Veerle, Kim, Patricia, Els Dewancker,
Rosalinde, Heidi, Marie, Ysabel, Els De Roest, juf Els, juf
Tineke, Peter, Els Sys, Katrijn, Patsy, Wim, Filip , Caroline,
Marc
Verontschuldigd: Irmine

Agenda
Financiële werking
•

Overzicht in/uit voorbije jaren (niet tot op de cent) – Zie laatste blad verslag
-beeld van dit jaar (nieuw dit jaar: paasbrunch + uitgave klimmuur, beide zijn uitgaven)
-Verwachte uitgaven dit jaar? (vraag naar de leerkrachten)

•
•

Vanaf welk bedrag beslissing door de vergadering?
Begroting vragen of budget geven per activiteit of niet nodig?

Juridisch luik
•
•
•

Huidige situatie + keuze hiervoor (toelichting Els Sys) + bezorgdheid (vnl aansprakelijkheid)
Wat is alternatief? Voor –en nadelen
Keuze van de groep

Thema-avond overkoepelend met andere afdelingen?
•
•

Interessant? Taak van ons of ouderraad?
Bevragen ouders naar voorstellen thema’s?

Ouders betrekken bij de ouderwerkgroep?
•
•
Varia

Elke activiteit aandacht aan geven!
Ideeën?

Financiële werking
•

•

•

Overzichtje staat in op het laatste blad van dit document. Patricia maakte een simulatie voor
de verwachte uitgaven dit jaar, met eventuele inkomsten om dit te realiseren. De aangepaste
versie zit op het einde van dit document.
Vanaf welk bedrag beslissing door de vergadering?
Als het gaat over iets dat een functie heeft voor de school/ kinderen wordt het in een
vergadering bevraagd. (cf. lounge, klimmuur)
Begroting vragen of budget geven per activiteit of niet nodig?
We zouden per activiteit bijhouden wat er is gekocht, hoeveel ervan is verbruikt, het aantal
personen. Op deze manier kunnen we de volgende jaren beter inschatten wat de aankopen
moeten zijn/ activiteit.
Peter maakt de volgende bedenking: hoeft elke activiteit geld te kosten? Of geld op te
brengen?

Juridisch luik
De directeur licht toe hoe de oudercomité zijn opgericht. Dit gebeurde met ondersteuning
van KOGO. Op basis van hun suggesties is er toen gekozen om van de oudercomités een
feitelijke vereniging te maken.
Nadelen vzw: boekhoudkundige verplichting, zelf afsluiten verzekering BA en ongevallen,
aanmelden.
Feitelijke vereniging:
- BA via de school: hiervoor moet een mail met de activiteiten gestuurd naar de directeur.
Wanneer deze akkoord gaat, zijn deze verzekerd.
- Helpers kunnen ingeschreven als vrijwilliger in de gemeente. Dit kan per activiteit/ per
jaar.
- Oudercomité heeft een aantal verantwoordelijkheden:
o de activiteiten worden bevestigd.
o Contracten voor bvb klimmuur worden niet ondertekend door de OWG, wel door
de gemeente. Er is een verschil tussen verbruiksmaterialen (sap, bekers, …,
kleine bedragen) en gebruiksmaterialen (groots, blijvend voor de school)
Gebruiksmaterialen kunnen enkel als een schenking aan de school gegeven, niet
met een contract (dit is een verantwoordelijkheid van de gemeente). Dit gebeurt
al voor de bijdragen voor boerderijklassen, zeeklassen, kunstklassen.
o Huishoudelijk reglement, ondertekend door bestuur OWG en schoolbestuur
(directeur of schepen?). Dan gaat dit naar een algemene vergadering.
Tijdens activiteiten blijven de begeleidende ouders de verantwoordelijke. Stel dat ouders de
OWG aansprakelijk stellen voor een ongeluk, komt de BA ertussen.

Thema-avond overkoepelend met andere afdelingen?
Dit is iets voor de ouderraad, die organiseerde twee jaar geleden een avond rond pesten n.a.v. het
pestbeleid op de school.
De school is momenteel bezig met het traject M-decreet. Hiervoor komt een bevraging van de
ouders. Er is twijfel om de ouders hierover rond te tafel te brengen. De aanwezige leden reageren
positief op dit voorstel. Bemerking: Hoe komt het dat ouders moeilijk te triggeren zijn voor een
infoavond? We moeten dit vooral zien als een signaal van de school dat zij voor participatie van de
ouders zijn.

Ouders betrekken bij de ouderwerkgroep?
•
•
•
•

In elke werkgroep wordt hierover nagedacht. Per activiteit houden we hier rekening mee.
Er is veel communicatie tegelijk nodig: affiche, mail, Facebook. Binnenkort zit het bestuur
samen met Johan om de site up-to-date te maken.
Opdracht voor iedereen: afstappen op nieuwe mensen, mensen persoonlijk contacteren aan
de schoolpoort.
Op het infomoment is Kim naar de info voor de kleuterklas gegaan.

Varia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els Sys vraagt na hoe het komt dat kinderen klagen over te weinig eten.
Ysabel wil af van geld en wil dit vervangen door jetons. (Filip: “GILKOINS”)
De Facebookpagina van GILKO Bergwegel heeft een leuke dynamiek.
Juf Tineke vraagt of wij de lichtjes voor de lampionnen kunnen bezorgen op school, i.p.v.
tijdens de activiteit. Dit komt in orde. Els DR ging er 120 halen.
Eerste vergadering ouderraad is op 17 oktober. Volgende vergadering krijgen we een verslag.
De matten onder het speeltuig werden afgekeurd en worden vervangen door nieuw
kunstgras.
De eerstkomende activiteit is de lampionnentocht.
Wie wil nadenken over de nieuwe formule quiz? (quiz8ig)
Donderdag 25/01/2018 – volgende algemene vergadering.

In en uitgaven Bergwegelduwers
schooljaar 2017-2018
Situatie vorig
schooljaar
€ 1.665,85

Simulatie dit
schooljaar
€ 1.665,85

-€ 48,00
-€ 27,27

Klimmuur

-€ 48,00
-€ 27,27
-€ 45,74
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 651,73
-€ 607,08
€ 0,00
€ 1.051,34
€ 0,00
€ 441,90
€ 0,00
-€ 250,00
€ 410,46
€ 0,00
€ 101,86
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 405,00
€ 575,22
-€ 800,00

Thans in kas:

€ 1.544,84

In kas op 01/09/2017

Betaling website
Kosten eerste schooldag
Kosten "Dag van de leerkracht"

Opbrengst wandeling
Huur zaal wandeling

€ 234,16
-€ 30,00

Opbrengst lichtjeswandeling
Sintkoeken
Sintgeschenken
Kerstgeschenken
Kerstborrel

Aankoop wasmand
Kwis(8tig)

Cadeautjes afwezige leerkrachten

€ 651,73
-€ 607,08
-€ 79,85
€ 1.051,34
-€ 12,26
€ 441,90
-€ 44,50

Paasontbijt
Perkplanten

Bloemen juf Tinneke
Bijdrage KL 'pesten'

Bijdrage zeeklassen
Bergwegelfestival
Zitlounge speelplaats
Verf (pimp je speelplaats)
Bloemen afscheid bestuur
Bijdrage boerderijklassen
Laatste schooldag

€ 410,46
-€ 27,50
€ 101,86
-€ 460,00
-€ 2.549,60
-€ 368,60
-€ 72,96
-€ 57,00
-€ 320,00
€ 575,22

Simulatie saldo:

€ 2.715,27

