Verslag GO!ouders 22 oktober 2018
Aanwezig: Leen, Lieve, Els, juf Shari, Nel, Joke, An en Kris (verslag)
Verontschuldigd: meester Jimmy, juf Melaney, Anne, Liesbet

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd.

2. Boekenbeurs en cafetaria Letterbek @mosselfeest
•
•
•
•
•
•
•

Meeste praktische zaken al geregeld: drank besteld, zaalinrichting en decoratie voorbereid
Terugbetaling voorgeschoten aankopen: via kassa 18/11
Reclame boekenbeurs: nog te maken (Lieve)
Opbouw vrijdagavond 19u-21u (camionette om boeken op te halen is pas rond 19u op school)
Chauffeur maandagochtend nog te zoeken!
2 x 30’ workshop met Jasper; vergoeding af te spreken en praktisch te regelen
Helpers via nieuwe toepassing Preppy met de link GO!ouders Letterbek
Voordelen:
• je hoeft niet in te loggen als vrijwilliger
• je krijgt een vlot overzicht van wat je wanneer kan doen (kalendertje & lijst)
• je krijgt 7 dagen voor je shift een herinneringsmailtje
• het is heel gemakkelijk om evenementen met shifts aan te maken
• er zijn wat opties zoals afdrukken, takenlijstjes toevoegen, materialenlijsten, etc.
• je kan vrijwilligers uitnodigen via facebook of twitter
• verder te ontdekken
Het is een eerste versie, met een aantal zaken die (nog) niet kunnen:
• het evenement dat je registreert, is beperkt tot 1 dag, dus voor ons mosselfeest met opbouw,
feest en afbouw op 3 verschillende dagen, moet je 3 evenementen aanmaken
• shifts mogen niet overlappen
• vrijwilligers kunnen zich enkel opgeven voor een shift, maar dit kan niet bijgewerkt worden
• je kan geen taakverantwoordelijke opgeven of beschrijving van een taak (wel van een shift)
• er is niet onmiddellijk iets om algemene info mee te geven (zoals bv. dress code zwart/wit, of
je krijgt een bonnetje als je komt helpen, ...)
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•

vrijwilligers laten enkel naam en e-mail adres achter; geen telefoonnummer (ik weet niet of we
dat ooit gebruiken?)

We proberen dit jaar Preppy uit.
Deze toepassing is vrij te gebruiken voor andere activiteiten en werkgroepen.
•

Wistjedatjes als promo voor GO!ouders (Els)
•
•
•

Dit jaar plannen we weer een waaier leuke activiteiten: soep op de stoep, schoolfuif,
ijsjesverkoop, boekenbeurs, Letterbek en La mama
en we willen investeren in …
heb je een idee of suggestie voor GO!ouders? Drop ze in onze ideeënbox!

3. Opstart nieuwe activiteit
•
•
•
•
•

Idee van juf Shari. Spring-in bij kleuters. Leuke start van schooljaar. Zoiets?
Picknick aan begin schooljaar in Putkapel was een groot succes
Koffiebar op 1 september?
Nieuwjaarscafé vrijdagavond in januari?
Soep op de stoep van Samen tegen Armoede? Lieve + Juf Shari checkt bij meester Roel

Eens nadenken en knoop doorhakken op volgende vergadering GO!ouders 4/12.

4. Varia
4.1 Fuif 27/4/2019
Datum voor eerste vergadering wordt geprikt, ergens eind november woensdag- of vrijdagnamiddag (Els
checkt bij Wim).

4.2 Welbevinden
We kunnen een spreker uitnodigen, maar uit ervaring hebben we geleerd dat daar weinig ouders op af
komen. Ook bij GO! zijn veel mogelijkheden. Op dit moment zijn er ook weinig leden van GO!ouders die
ruimte hebben om dit te trekken.
Tegelijkertijd merken we dat dit thema blijft leven op en rond de school. Ouders spreken leden van
GO!ouders aan.
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Even te (her)bekijken (Els) :
•
•

Waar leggen we op de schoolwebsite de link naar het pestbeleid van onze school?
Misschien kunnen we meer naar buiten brengen wat er op de school gebeurt? Bv. wistjedatjes per
seizoen? Het peace bankje zou zich daartoe lenen.

4.3 Website, facebook en instagram
•
•
•

•

Bijwerken info GO!ouders (Joke en Shari)
Recente foto’s van onze school
Op facebook wordt nog weinig gepost: juf Shari, juf An en meester Jimmy beheren de facebook
account van onze school. Ze hebben wel input nodig: iedereen mag mailen. Rekening houden met
GDPR. Juf Shari meldt dit ook op de personeelsvergadering.
We hebben ook een instagram account.

4.4 Knuffelzone
•
•

Niet duidelijk of de extra communicatie die errond zou komen, uitgestuurd is.
In heel veel scholen is er een knuffelzone.

4.5 Heemtunes
•
•

Mooie winst geschonken aan GO!ouders.
Nieuwe editie in de maak (Wim).

4.6 Investering in school
•
•

Met opgebouwde budgetten (ijsjesverkoop, cafeteria, enz.) terug investeren in de school.
Vragen op leerkrachtenoverleg wat nuttig kan zijn (Shari).

4.7 Klasouders
•

GDPR: toestemming van ouders nodig om e-mail adres te mogen gebruiken, ook voor de
klasouderwerking.
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•

•

Klasouders nog nuttig concept? Schoolbrede activteiten ipv klasgerichte activiteiten. Eerder
engagement voor school of ouders ipv per klas. Zo wordt het mogelijk laagdrempeliger. Iets om te
bekijken.
Hulpcheques moeten nog verwerkt worden.

4.8 Pimp je speelplaats
•

Kan onze school een dossier indienen? Inschrijven kan van 26/11/2018 tot 18/2/2019. Te bekijken
met Jimmy en Shari.

4.9 Zonder rijen naar de klas?
•
•

Indruk leeft dat de rijen nogal streng ‘beheerd’ worden. Niet duidelijk welke regels nu gelden.
Op sommige scholen staan kinderen niet in de rij om naar de klas te gaan, maar gaan ze gewoon
zelfstandig naar de klas. Misschien een idee voor op onze school? Juf Shari neemt dit mee naar de
personeelsvergadering.

5. Actiepunten
•
•

Opvolging punten in verslag
Zet in je agenda: vergadermomenten GO!ouders, telkens om 20u, afwisselend in de twee vestigingen
Langveld (LV) en Putkapel (PK): di 4/12 PK, di 15/01 LV, ma 18/03 PK, ma 6/05 LV, do 13/6 PK.

Volgende vergadering:

Dinsdag 4 december om 20u (tot ongeveer 22u) in PK
Van harte welkom
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