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1. Financiële toestand
- Er is wat onduidelijkheid over de manier waarop Arcadia onze winst bij houdt.
Volgens Arcadia is deze ongeveer 1500 euro, volgens onze boekhouding ongeveer
6000. Het overzicht van kosten en uitgaven klopt wel.
- Rita vraagt dit na bij Arcadia.
2. Lezing
- Er is vraag naar het organiseren van een lezing over perfectionisme / faalangst.
- De ouderraad staat achter dit idee, en informeert om de lezing via een online
platform te organiseren.
- Voorlopig worden ouders geselecteerd door de leerkrachten, moest er nog plaats
over zijn, kan de lezing voor iedereen toegankelijk worden. Momenteel wordt er
vanuit de school al aan minimum 25 leerlingen gedacht hiervoor.
- Voorzien budget = ongeveer 500 euro.
- Veerle informeert bij praktijk Ankerpunt en Kroost voor verdere informatie. ( ook
eens polsen bij de Klinker)

3. Quiz
- Gaat op vrijdag 26/2 online door
- Doelgroep : ook 6e leerjaar, maar iedereen kan van thuis uit deelnemen
- Via teams georganiseerd
- Geld inzamelen-> best concrete aankopen vermelden, bv aankoop nieuwe fietsjes…
- we vragen enkel een vrije gift, eventueel via een QR-code? Dit moet nog uitgezocht
worden, hoe dit gelinkt kan worden aan de bankrekening.
- Zeker zorgen voor de juiste vermelding erbij!
- 2 dagen na de quiz de antwoorden doorsturen en een betalingsherinnering.
- Reclame via smartschool, facebook, …

4. Feedback kalender
- Kwaliteit foto’s was minder, door zowel kwaliteit genomen foto’s als door
omstandigheden bij de drukker
- Geen 20 kalenders over, 3 kalenders onbetaald bijgehouden door ouders
- 1652 euro opbrengst
- Volgend jaar in september al starten met de foto’s te nemen
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5. Activiteit extra opbrengst
- Ontbijtmanden : te moeilijk organiseerbaar, door de verstrengde coronaregels. Als
we ze niet op school mogen laten afhalen, zien we dit niet als een haalbare optie.
- Saralee, Veerle, Lara en Annelies bekijken de optie op knutselpakketjes samen te
stellen en te verkopen als alternatieve paas-actie.

6. Musical en schoolfeest
- De musical wordt vervangen door een film, die verkocht zal worden.
- Schoolfeest wordt afgelast wegens corona
7. Data volgende vergaderingen
- 4de vergadering: 22 april
- 5de vergadering: 10 juni
-

Nog een digitale vergadering plannen voor april, om de quiz en de paasactie te
bespreken!

8. Leerlingenaantallen op 1/2/2021
- Kleuters: 124 (i.p.v. 130 vorig jaar)
- Lagere school: 216 (i.p.v. 212 vorig jaar)
9. Varia
- de opstart van een kangoeroeklas wordt bekeken, onder begeleiding van Excentra. Zij
zouden ook materiaal hiervoor kunnen aanbrengen. Voorstellen.
10. Geen gele brieven / bemerkingen aangekomen.

