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DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 
 
 

 
2. Budgetoverzicht 2019 + voorstel begroting 2020 
 
De uitgaven in 2019 vielen redelijk goed binnen het voorziene budget.  De inkomsten vielen lager uit dan 
voorzien, vooral het schoolfeest.  Rode Neuzendag was een onvoorziene inkomstenpost, maar dat budget wordt 
volledig voorzien voor het Rode Neuzenproject, dus dekt de minderinkomsten van het schoolfeest niet af. 
 
Enkel voor het vijfde is het cultuurbudget voor 2019 nog niet opgenomen.  Zij mogen dit uitgeven in de tweede 
helft van het schooljaar.  De uitstap van het zesde is – letterlijk – in het water gevallen, maar de factuur moest 
toch betaald worden.  Er wordt bekeken of zij toch nog een extra uitstap kunnen doen. 
 
Het werken met de template voor de budgetten werkt heel goed, dit zal volgend jaar nog uitgebreid worden.  
 
Alle rekeningetjes werden voorbeeldig en tijdig binnengebracht door het schoolteam, zodat we de begroting 
correct kunnen afsluiten. 
 
De budgetten voor volgend jaar werden doorgegeven door de school, buiten enkele kleine verhogingen blijven 
deze in de lijn van  de de laatste begroting. 
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3. Werkgroepen 
 
Verbondenheid 
Het tuinhuis is geleverd en zal op vrijdag 3 januari worden gemonteerd. 
 
Een deel van budget zal worden gebruikt voor speelkoffers voor de kleuters.  De overschot wordt geparkeerd om 
eventueel later nog speelmateriaal aan te vullen, afhankelijk van de behoefte. 
 
De kinderfuif zal volgend jaar wel doorgaan (op 1 februari), maar er zal geen volwassenenfuif meer aan 
gekoppeld worden.  In de plaats zal er een voorstelling worden aangeboden van Koen Monserez, waarvan de 
kost zou moeten kunnen worden afgedekt met de verkoop van toegangskaarten.  Het podium en de stoelen 
staan er nog van grootouderdag, dus dat kan opnieuw gebruikt worden.  
 
De filmavond (11 maart) zal ook in het teken van rode neuzendag staan. 
 
 
Lezing 
Er was veel volk.  De lezing was heel goed gebracht en zeer laagdrempelig.  De enige opmerking was dat de titel 
uit de aankondiging niet helemaal klopte met de inhoud. 
 
Er is duidelijk veel interesse rond het thema geestelijke gezondheid, dus kunnen er ook in de toekomst misschien 
nog andere lezingen rond worden georganiseerd. 
 
 
ICT 
Er zijn nog 15 extra Chromebooks aangekocht, de school heeft er nu 30 in bezit.  De Chromebooks worden zeer 
veel gebruikt, en zijn een meerwaarde voor de lessen, maar ook in de zorg, de huiswerkklas en bij het buddy-
project.  De Surface-tablets zijn aan het einde van hun levensduur. 
 
De helft van de klassen (1e, 2e en 5e) hebben intussen een digibord.  Het ICT-plan voorziet een verdere 
uitbreiding zodat op termijn alle klassen zo’n bord hebben.  Ook het vervangen van de lampen slorpt een deel 
van het ICT-budget op. 
 
In februari komt het team bijeen om het plan voor de komende jaren vast te leggen. 
 
 
Trooper 
De trooper-actie heeft geloond, we staan nu op een bedrag van 2057 euro.  Dit kan nog eens in de verf gezet 
worden (FaceBook, TwijgKrant) en op de winterdrink kunnen ook flyers worden uitgedeeld 
 
 
Leerlingenraad 
De nieuwe speelblokken zijn toegekomen, en waren meteen een enorm succes. 
 

 
4. Subsidie ouderbetrokkenheid 
 
De laatste koffiemomenten voor anderstalige ouders kenden iets minder succes.  Een aantal ouders geeft ook 
aan dat een weekdag minder gemakkelijk is.  De werkgroep is gaan samenzitten met Gastvrij Wijgmaal die de 
contacten en ervaring hebben om een samenwerking te bekijken. 
 
Er is een subsidieproject ingediend bij de stad Leuven, met succes. Het doel is om tijdens het weekend met 
anderstalige ouders activiteiten en/of uitstappen te organiseren.  Dit wordt verder uitgewerkt en daarover wordt 
later verder gecommuniceerd. 
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5. Spaghettidag 
 
De spaghettidag gaat door op 25 januari.  Er is een nieuwe mooie affiche, gebaseerd op echte foto’s van zee- en 
sneeuwklassen. 
 

 
6. Bouw 
 
De aanbestedingen zijn opgestart.  Aannemers kunnen nu intekenen en dan wordt de goedkoopste aanbieder 
weerhouden.  In het nieuwe schoolbestuur zitten enkel mensen met veel knowhow die samen met de architecten 
het hele proces opvolgen.  De start is voorzien in januari/februari. 
 
 

 
7. Rapporten in periode zonder oudercontact 
 
Als er geen oudercontacten zijn worden de rapporten meegegeven op vrijdag.  Vorige keer kwam de feedback 
van ouders dat er dan geen mogelijkheid meer is om de juf hierover aan te spreken omdat het dan vakantie is.  
Voor deze rapportperiode komt de beslissing te vroeg, maar vanaf volgende keer zullen de rapporten op 
donderdag worden meegegeven. 
 
 

 
8. Winterdrink 
 
Vrijdag na school is er de winterdrink.  Er zal chocomelk en jenever/gluhwein worden aangeboden.  
 
 

 
9. Twijgkrant 
 
De artikels voor de twijgkrant moeten uiterlijk vrijdag binnen zijn.   Mogelijke onderwerpen:  

- Trooper 
- Winterdrink 
- Rode Neuzendag: opbrengst + toepassing 
- Lezing 
- Aankondigingen (quiz, zomerbar, …) 

 
 

10. Varia 
 
De Gimme-app is sinds begin december betalend geworden.  De web-app blijft gratis en de mail-berichten ook.  
Voor de app met push-berichten moet er voortaan betaald worden.  Er is een goedkopere versie met reclame en 
een duurdere versie zonder reclame.   
De school bekijkt of er (betaalbare) alternatieven zijn voor Gimme, maar voorlopig zijn de meeste opties (bv. 
Smartschool) te duur. 
 
De school heeft gekozen om het digitaal systeem voor de wafelverkoop (zie vorig verslag) niet te gaan gebruiken.  
De papieren bonnetjes werken stimulerend en zorgen elk jaar opnieuw voor een mooie opbrengst. 
 
Zijn de kerstcadeautjes (van 3 à 4 euro) nodig?  De school staat hier achter, want voor kinderen die zelf thuis 
geen kerstfeest hebben is dat heel fijn.  Het hoeft ook geen gekocht cadeautje te zijn, een doorgeefcadeau kan 
ook.  Leren dankbaar zijn voor wat ze krijgen is ook een belangrijke les. 
 
De filmpjes in aanloop naar Sinterklaas waren heel tof.  Deze werden zowel door de leerlingen als door de 
ouders vol spanning gevolgd. 
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DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. Werkgroepen 
 
Winterdrink 
De benodigdheden zijn besteld.  In plaats van appelsap zal er grenadine gegeven worden, daarvan was er nog 
veel over van de Rode Neuzendag. 
 
Er zullen geen collectebussen geplaatst worden, er zijn al heel wat opbrengstacties voor het goede doel 
gepasseerd dus dat zou te veel zijn. 
 
De winterdrink zal in de refter doorgaan net als vorig jaar. 
 
Iedereen die kan helpen wordt rond 14u op school verwacht. 
 
Quiz 
Het Quiz-team komt donderdag samen.   
Begin volgend jaar wordt er opnieuw een bericht voor quizprijzen gestuurd naar de ouders. 
Try-out 15 februari.  
 
 

 
2. Varia 
 
T-shirts 
Er moeten t-shirts worden bijbesteld voor de nieuwe leden (uiterlijk tegen de quiz). Liesbeth zal dit coördineren.  
 
 
 
Volgende vergadering: 16 januari 

 
Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter                    Secretaris 
         


