Verslag ledenvergadering 19 oktober 2020
Oudercomité De Wijze Eik
Aanwezig:
Ouders: Nele Vermeire (mama van Jade en Arwen, Casierlaan), Jimmy De Buysere (papa van Leander
en Hannelore, Eeklostraat), Kate Broucke (mama van Lene en Jonas, Casierlaan), Els Gevaert (mama
van Luna en Neyo, Eeklostraat), Sofie Vanhoutte (mama van Helena en Jasper, Eeklostraat), Dorien
Bolsens (mama van Jade en Basiel, Casierlaan), Tom Marynissen (papa van Lotte, Casierlaan),
Liesbeth Desmet (mama van Lowik, Casierlaan), Saar Claeys (mama van Leon en Felix, Casierlaan), juf
Bea (zorgleerkracht), juf Lena (1e kleuter, Eeklostraat), juf Ann (2e kleuter, Casierlaan)
Directie: Martine Waeytens, Miguel Plets
Verontschuldigd: Kaat Ponnet, Reuben Bruynooghe, Maaike Denijs
Verslaggever: Saar Claeys
1. Kennismakingsrondje
2. Nieuwe structuur oudercomité
•

•

•

Op vraag van de scholengroep werd de vzw Oudervereniging Basisschool GO De Wijze Eik
ontbonden. Het oudercomité functioneert voortaan niet meer als vzw. De vrijwillige ouders
van het oudercomité vallen onder de verantwoordelijkheid van de school. De school doet
een beroep op vrijwillige ouders om bepaalde schoolactiviteiten te organiseren. Belangrijk is
dat de schooldirectie elke activiteit erkent zodat duidelijk is dat de activiteit onder de
eindverantwoordelijkheid van het schoolbestuur valt.
In de praktijk betekent dit dat de directie altijd op de hoogte moet zijn van wie wat doet en
wie betrokken is bij de voorbereidingen. Dit is vooral belangrijk voor de verzekering; de
vrijwillige ouders vallen immers onder de schoolpolis tijdens de activiteiten van het
oudercomité en de voorbereiding ervan.
Aandachtspunten om van de schoolpolis gebruik te kunnen maken:
o Noteer in het verslag van de vergaderingen per activiteit de namen van de
aanwezige vrijwilligers en zij die de voorbereidingen zullen doen.
o Als de directie aanwezig is op de vergadering, neem hun naam op in het verslag
zodat duidelijk is dat ze de activiteit erkent. Neem het logo van de school op in alle
communicatie om aan te tonen dat de ouderwerking bestaat uit vrijwillige ouders
die een schoolactiviteit met goedkeuring van de directie organiseren.
o Werk steeds met een vrijwilligerslijst op de dag van de activiteit. Deze vermeldt wie,
waar en wanneer welke taken uitvoert. Hou die lijst bij. Kan opgevraagd worden
door de verzekering.
Het oudercomité heeft geen eigen rekening meer. Wel wordt een budgetpost voor de
ouderwerking van De Wijze Eik op de rekening van de scholengroep voorzien. Het
oudercomité dient een kasboek en bankboek bij te houden om hun uitgaven en ontvangsten
te verwerken. Sofie Vanhoutte doet dit i.s.m. Gwenny Boussery (= financieel coördinator van
De Wijze Eik).
Sponsoring - financiële bijdrages in ruil voor logo’s, websites en naamsvermelding op
placemats, flyers, affiches, slideshows… in het kader van activiteiten - kan niet meer.

•

Sponsoring in natura mag wel nog (cadeaus voor de quiz, gebruik van materiaal zoals
koelkasten op activiteiten…).
Nu het oudercomité geen vzw meer is, zijn een Raad van Bestuur/Dagelijks Bestuur niet
meer nodig en vervallen de officiële functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en
penningmeester. Voor de goede werking en de duidelijkheid werkt het oudercomité
voortaan met een kernteam:
o Voorzitter en ondervoorzitter: Nele Vermeire en Jimmy De Buysere
o Financiën: Sofie Vanhoutte i.s.m. Gwenny Boussery
o Materiaalmeester: Kaat Ponnet en Kate Broucke
o Facilitaire zaken: Dorien Bolsens en Els Gevaert
o Communicatie: Saar Claeys en Nele Vermeire
Foto’s en video’s tijdens de activiteiten worden meestal genomen door Orixe Echevierra (ITcoördinator van de school). Verder mag het oudercomité steeds rekenen op een grote groep
trouwe vrijwilligers en het schoolteam die helpen bij activiteiten, brainstormen over ideeën
tijdens de vergaderingen, projecten uitwerken... .
Extra helpende handen, creatieve duizendpoten en handige harry’s zijn altijd welkom. Het
oudercomité is momenteel heel specifiek op zoek naar een webdesigner/developer. Wie
kent iemand?

3. Investeringen vorig schooljaar en dit schooljaar
•

Schooljaar 2019-2020: De belangrijkste investeringen waren klasbudgetten (100 euro per
klas per schooljaar) en STEM (= Science, Technology, Engineering, Mathematics) materiaal
voor de projectweek (10.000 euro). Andere investeringen waren de wetenschapsshow
‘Technopolis on Tour’ in beide vestigingen, chocolade van de Sint, bezoek Sint, klascadeaus
Sint, strips en speelgoed voor de naschoolse opvang, thema-avond ‘Veilig online’, fruitmand
per vestiging n.a.v. Dag van de Leerkracht.

•

Schooljaar 2020-2021: Door Covid-19 vielen de pannenkoekenverkoop en het Tuinfeest weg
waardoor het oudercomité een heleboel inkomsten misliep. In eerste instantie zal het
resterende budget gebruikt worden voor lekkers van de Sint, Sintbezoek op school,
Sintcadeau voor de kleuterklassen en het eerste leerjaar (50 euro per klas).

•

Er is geen geld meer voor klasbudgetten. De leerkrachten die hun klasbudget van vorige
schooljaren nog niet hebben opgebruikt, checken hun saldo bij Gwenny, stemmen af wat ze
hiermee nog willen kopen en dienen hun tickets tegen eind november 2020 in. Alle uitgaven
boven het openstaande saldo worden niet aanvaard.
Na de vergadering van het oudercomité werd door de scholengroep meegedeeld dat
aankopen voorschieten en kosten terugvorderen via een onkostennota niet meer kunnen. Dit
geldt zowel voor leden van het oudercomité als voor de leerkrachten in het kader van hun
klasbudget. De directie bekijkt met de scholengroep hoe het dan wel moet en zet de
procedure op papier.

•

Eerstvolgende investering is het Sintbezoek op school. Aankoop lekkers en contact opnemen
met Sint&Piet gebeuren door het oudercomité. Jimmy en Els regelen dit. Op dinsdag 1
december bereiden enkele leden van het oudercomité de Sintpakketten per klas
coronaproof voor. De directie bekijkt in detail met de leerkrachten hoe de Sintpakketten
verdeeld worden onder de kinderen en hoe de Sint op vrijdag 4 december een coronaproof
bezoek op school brengt. Bij dit alles wordt uiteraard rekening gehouden met de Covid-19
maatregelen die begin december gelden.

•

Indien het oudercomité op termijn extra budget heeft, wordt dit deels gereserveerd om
extra zaken voor de speelplaats in de Eeklostraat aan te kopen. Het oudercomité deed reeds
de voorbije jaren aankopen voor de speelplaats in de Casierlaan.

TO DO’s:
Els
Aankoop Sintpakketten (= chocolade, mandarijntjes en letterkoekjes) in de Colruyt.
Jimmy
Sint en Piet contacteren voor schoolbezoek op vrijdag 4 december (halve dag per vestiging).
Leerkrachten kleuter en 1e leerjaar
Sintcadeau voor de klas van max. 50 euro. Wie de cadeaus aankoopt en hoe dit precies verloopt,
wordt later meegedeeld aan de leerkrachten (zie bovenstaande opmerking i.v.m. geen
onkostennota’s meer).
Directie
Communicatie naar de leerkrachten over sintcadeau en klasbudget.

4. Activiteiten 2020-2021
•

Door Covid-19 zijn voorlopig geen evenementen mogelijk. Er wordt voorgesteld om in te
zetten op de verkoop van wenskaarten, pannenkoeken en Wijs Bier en op Trooper.be.

•

Wenskaarten
Verkoop van zelfgemaakte wenskaarten door de kinderen via www.schoolkaarten.be. Dit is
een project waarbij elke leerling van de school een tekening maakt. Voor iedere leerling
maakt schoolkaarten.be vrijblijvend 8 setjes wenskaarten (8 kaarten per setje) van de
tekening van de leerling die hij/zij binnen zijn of haar familie- en kennissenkring kan
verkopen.
o Een set kaarten bestaat uit 8 dezelfde kaarten met op iedere kaart de tekening van
het kind.
o Het oudercomité betaalt schoolkaarten.be 4 euro per set van 8 kaarten = 0,50 euro
per kaart.
o De kaarten worden door de leerlingen verkocht aan 6 euro per set van 8 kaarten =
0,75 euro per kaart.
o Winst voor het oudercomité bedraagt 2 euro per set van 8 kaarten.
Voordelen van deze actie:
o 100% retourgarantie van alle onverkochte setjes (tot 6 maanden na levering)
o Mogelijkheid tot online verkopen
o Geen verplichte minimum oplage
o Levertijd 2 weken
o Geen voorfinanciering
o Onverkochte setjes worden gratis door schoolkaarten.be opgehaald.
Voorstel om dit als klasactiviteit te plannen en te starten met de verkoop van kaarten met
het oog op de eindejaarsperiode. Maar thema hoeft niet per se oud & nieuw te zijn en de
wenskaartenverkoop kan in 2021 ook nog verder lopen (6 maanden tijd om de kaarten te

verkopen). Elke leerkracht beslist zelf of ze een vast thema bepaalt (kerst, verjaardag,
beterschap, geboorte, verhuizing, Valentijn...) of de leerlingen vrij laat tekenen.
Timing:
o Week na de herfstvakantie: beginnen met tekenen. Sofie liet de informatiepakketten
met tekenpapier, illustratiehulpjes, stappenplan... leveren in de beide vestigingen.
o Donderdag 19 november: opsturen van tekenen naar schoolkaarten.be.
o 23.11 – 6.12.2020: drukken en leveren door schoolkaarten.be.
o Vanaf 7 december: verkoop wenskaarten door de leerlingen.
o Vrijdag 18 december: leerlingen brengen geld verkochte kaarten en niet-verkochte
kaarten terug mee.
•

Pannenkoekenverkoop
Dorien vroeg vrijblijvend informatie op bij het Beauvoords bakhuis. Er kunnen pakjes van
500g (9 pannenkoeken) of van 1kg (18 pannenkoeken) besteld worden. De prijs varieert
naargelang de hoeveelheid die wordt afgenomen en of er al dan niet geleverd moet worden.
De pannenkoeken kunnen bij levering drie weken in de koelkast bewaard worden. Wanneer
ze onmiddellijk ingevroren worden, zijn ze minstens zes maanden houdbaar.
Bestellingen moeten minstens een week voor de gewenste leverdatum geplaatst worden.
Levering gebeurt op donderdag.
Timing:
Voorstel om deze actie begin februari te plannen. Om zo veel mogelijk ouders te bereiken,
de mogelijkheid geven om online of op papier te bestellen.

•

Wijs Bier
Zoon van juf Lilly (1e leerjaar Casierlaan) is een van de biersommeliers van
www.beerselect.be. Het idee is om een exclusief speciaal biertje voor De Wijze Eik te
brouwen en te verkopen. Minimale duur van het productieproces tot verkoop is zes tot acht
weken. Houdbaarheidsdatum is twee jaar. Minimale afname is 500 liter (= komt neer op 60
bakken van 24 x 33cl-flesjes). Aankoopprijs per flesje komt op 1 euro. Hierbij inbegrepen is
ook het ontwerp van een etiket. Momenteel nog niet mogelijk om alcoholvrije bieren te
laten brouwen.
Heel leuk en origineel idee maar volgende vragen en bedenkingen:
o Aankoopprijs redelijk hoog. Hoeveel winstmarge hebben we nog? De gemiddelde
verkoopprijs van bijvoorbeeld een flesje Duvel ligt tussen de 1.39 en 1.50 euro.
o Hoeveel is de aankoopprijs als je niet per bak van 24 flesjes maar per karton van zes
flesjes aankoopt?
o Betalen bij levering? Indien ja, met een voorverkoop werken en kunnen garanderen
dat aan de minimale afname voldaan wordt.
o Het oudercomité kan aankoop niet voorschieten. Bovendien ook geen plaats om bier
te stockeren.
o Redelijk lastig om een nieuw bier te verkopen indien de ouders niet vooraf kunnen
proeven.
o Checken hoe de levering praktisch gebeurt. Eventueel afhaalmoment op school
organiseren. Nogal moeilijk om bierflesjes mee te geven met de kinderen.
o Is er statiegeld per flesje? Hoe gebeurt de teruggave leeggoed?
o Om alle ouders te bereiken moet een gelijkwaardig non-alcoholisch alternatief
aangeboden worden. Bijvoorbeeld de verkoop van fruitsappen van de appels van de
Tuinbouwschool van Melle.

o

Een creatieve ouder kan de bieretiketten ontwerpen.

Nele koppelt terug met Beerselect. Op de eerste vergadering van 2021 beslissen of dit
verder wordt uitgewerkt. Mogelijke optie: biertje verkopen op Tuinfeest op 19 juni 2021
(indien dit doorgaat).

•

Trooper
www.trooper.be is een online winkelplatform waar je terecht kunt voor al je online
aankopen bij zeer veel verschillende webshops (Colruyt, Dreamland, JBC, Torfs, Decathlon,
Coolblue, Bol.com, Takeaway, Hema, Mediamarkt, A.S. Adventure, Zalando, CenterParcs...).
Wanneer je normaal online shopt, ga je meteen naar de winkel waar je iets wenst te
bestellen. Bij Trooper ga je eerst langs de 'Trooperpagina' van de gewenste organisatie die je
wilt steunen.
Het oudercomité De Wijze Eik heeft ondertussen ook een Trooperpagina
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/dewijzeeik .
Goed om weten:
o Er is geen prijsverschil. Je betaalt exact hetzelfde bedrag voor je aankoop met of
zonder Trooper. Het enige verschil is dat de shop, door die extra klik via de unieke
pagina van Oudercomité Basisschool De Wijze Eik een percentage van jouw aankoop
aan je vereniging schenkt.
o Je moet geen account aanmaken op Trooper.be. Je moet simpelweg op een shop
klikken vanaf https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/dewijzeeik . Je kunt
je e-mailadres opgeven. Na je aankoop krijg je dan een bevestigingsmail met het
bedrag dat je schonk aan het oudercomité De Wijze Eik dankzij jouw aankoop via
Trooper. Om ervoor te zorgen dat je Trooper niet vergeet bij je aankopen, kun je de
Trooperbot installeren. Die komt in Google tevoorschijn elke keer je een product of
shop zoekt. Zo weet je meteen welke shop een percentage aan je vereniging schenkt
en welke niet. Als je dan doorklikt op een partnershop, hoef je enkel nog op
Trooperbot te klikken om hem te activeren. Zo weet de shop welke vereniging jij wil
steunen.
Trooperpagina Oudercomité De Wijze asap naar de ouders communiceren. In de periode van
‘feestdagen’ (Sint, kerst, Valentijn...) de ouders regelmatig eraan herinneren om via de
Trooperpagina van het oudercomité online te shoppen.

•

Quiz
Juf Bea stelt voor om de quiz op 24 april (i.p.v. januari) te organiseren. Al wie concrete tips
heeft om alles coronaproof te laten verlopen, kan die doorgeven aan juf Bea. Quiz vindt
plaats in de nieuwbouw van de Eeklostraat (grote ruimte). De datum van zaterdag 24 april
2021 (onder voorbehoud) mag al gecommuniceerd worden.

•

Tuinfeest
19 juni 2021 (onder voorbehoud). Iedereen wordt uitgenodigd om na te denken over een
editie die coronaproof is. Evenementen leveren de meeste inkomsten op voor het
oudercomité.

TO DO’s:
Directie & Nele
Directie duidt coördinator per vestiging aan om project schoolkaarten.be te trekken. Nele maakt een
briefing op voor de leerkrachten.
Nele
Bovenstaande vragen en bedenkingen checken met Beerselect tegen de eerste vergadering van
2021.
Saar & Nele
Asap communicatie Trooper naar de ouders via alle kanalen. Filmpje integreren.
Data van activiteiten die gekend zijn nu reeds ter info communiceren naar de ouders (wenskaarten,
pannenkoeken, quiz).
Allen
Pannenkoekenverkoop praktisch bespreken op de volgende vergadering van 1 december.

5. Volgende vergaderdata oudercomité
•
•
•

Het oudercomité stelt voor om voortaan tweemaandelijkse i.p.v. maandelijkse te
vergaderen.
Gezien de huidige situatie is het momenteel moeilijk om alle vergaderdata voor het hele
schooljaar vast te leggen.
Volgende vergadering: dinsdag 1 december om 20u in de Casierlaan (met mondmasker en
dikke pull). Op de agenda: stand van zaken lopende activiteiten en Sintpakketten maken.

6. Varia
•

•
•

De communicatie naar alle leden van het oudercomité loopt deels via e-mail en deels via
WhatsApp. Het oudercomité stelt voor om enkel nog via e-mail te communiceren en de
WhatsApp groep af te sluiten. Leden van de WhatsApp groep die nog niet op de mailinglist
van het oudercomité staan, kunnen hun e-mailadres sturen naar
dewijzeeik.ouders@gmail.com.
Vergaderdata en activiteiten van het oudercomité worden ook steeds via de facebookpagina
aangekondigd.
De leerkrachten L.O. lanceren een actie in het kader van Rode Neuzendag. 4 december is de
afsluitdag van Rode Neuzen Dag 2020.

TO DO’s:
Nele
Afsluiten WhatsApp-groep oudercomité.

Bedankt aan alle aanwezigen! We nodigen iedereen graag uit voor de volgende
vergadering op dinsdag 1 december 2020 om 20u in de Casierlaan.
Vragen, opmerkingen, helpende handen? Mail ons: dewijzeeik.ouders@gmail.com
Volg ons op Facebook Oudercomité De Wijze Eik.

