16 mei 2019
Aanwezig: Pieter, Carolien, Filip, Nico, Tine, Lynsey, Ellen, Sarah, Virginie, Wim, Evi, Eva
Verontschuldigd: Hilde, Karel, Hanne, Veerle, Mandy, Fiona, Jonas, Rino
1. Nieuws van Wim













Doorlichting: Wim overloopt het verloop () van vorige week..
Stand van zaken financiën: er is in 2018 een winst op de rekening, te danken aan:
o de ouders die instaan voor het poetsen en klussen
o het werken met vrijwilligers of via speciale contracten
o Wim die instaat voor morgenopvang en middagopvang (incl begeleiders)
o Betaling fruit/koeken, waarbij de kostprijs nog gedrukt kon worden door de
strategische bemiddeling van Sara.
Er wordt verder concreet werk gemaakt van
o de uitbouw lager
o toiletten kleuters
lestijdenpakket 2019-2020:
o Katrijn zal deeltijds werken, in duo met Barbara
o Tijdens zwangerschapsverlof van Annelies (L3) neemt Annelies (nu K3) over. Bij
terugkomst, zal Annelies (K3) ondersteunen in de eerste graad. Dit samen met
Robin en Els Kesteloot.
o Wim bekijkt mogelijkheden tot uitwisseling met Park Uniek en derde graad
Sportdag: Evi organiseerde een zeer geslaagde sportdag, samen met 20 studenten van
Vilo
o Dit wordt elk jaar ingepland, vgls zelfde principe: studenten verzorgen in
groepjes de werkwinkels
o Op dat moment kunnen de begeleiders verder werken aan de karakterschets
Initiatief boekenwormen+Wim+Oxfam Wereldwinkel:
o Oxfam heeft zeer veel boeken op overschot die door de leerlingen te koop
aangeboden worden op een ‘boekenbeurs’.
o Organisatie volledig door de leerlingen: verkoop van solden en ook nieuwe
boeken
o Zaterdag 22 juni (VM+NM) en zondag 23 juni (10-12u): dag van oudercontacten
Er worden enkele boeken aangekocht over zindelijkheidstraining: deze kunnen
uitgeleend worden aan ouders die hierover wat met de handen in het haar zitten. Er
wordt ook een info-avond georganiseerd door het CLB, en ev kan iemand van de crèche
naast de school ook tips komen geven.

2. Koordanser danst


Er moeten nog extra tafels en stoelen gezocht worden.
o Dit jaar ev mogelijk via RH en stoelen Tent)
o → Wim reserveert bij begin van schooljaar telkens via Stad Tielt voor de 3
evenementen (groeifeest, Joranfeest en KDD)/ Aantal: ongeveer 350 stoelen
 Sarah hangt zo snel mogelijk schema van helpers uit
 Eva doet bestelling ifv veggie brochetten bij Biothiekje
 Extra toezicht door chiro:
o Wel of niet nodig: toch keuze voor wel
o Wim heeft op voorhand gesprek met de toezichters ifv hoe, waar
o Voorstel: 20u-24u
o Sarah checkt bij chiro. Indien niet mogelijk voorstel Virginie
o Jongeren krijgen samen 100€
3. Financieel


7.000€ op rekening (na aftrek sponsoring KDD)

4. Vakantie-opvang





Werkgroep is bezig met finale inplanning shiften
Er wordt zo snel mogelijk een overzicht uitgehangen van de nog in te vullen shiften
werkgroep stuurt ook mail naar alle ouders + datum info-vergadering
voorstel Virginie: niet slechts om de begeleidende ouders mee uit te nodigen naar een
interne EHBO-vorming (zie varia)

5. Varia










Fuif Rouge qui bouge
o Werkgroep: Jonas, Tine, Lynsey, Veerle, Virginie, Dieter (wordt gevraagd of hij
ook nog kan/wil aansluiten).
o Jonas: nog eens vragen aan Peter of hij DJ set wil doen. Hierbij steeds indachtig
dat we kosten drukken en zelf ook steeds gratis taken uitvoeren zodat de
maximale winst geïnvesteerd kan worden in de school.
o Jonas: aanzet voor datum werkgroep
Info-avond sociale media:
o Wim contacteert Christophe
o Voorstel: oktober
EHBO: voorstel van Virginie of EHBO intern te organiseren voor team, Kadés, vakantieopvang
o Opzoeken max. aantal deelnemers
o Kostprijs?
o Datum?
Hoodies:
o Evi doet bestelling in de kleuren: blauw-zwart-roze; bedrukking op achterkant en
mouw
o Er wordt stock aangelegd. Verkoop op schoolopening en evenementen
o 20€ voor hoodie kind; 25€ voor hoodie volwassene
Etentje Kadés: vrijdag 14 juni in Sinte Pieter Izegem
o Hilde organiseert
o Kadés: te noteren in de agenda!!!

