De Haan, zondag 1 juni 2014

VZW OUDERVERENIGING
VRIJE BASISSCHOOL DE HAAN
www.ouderverenigingvbsdehaan.be

Betreft: vergadering 28 mei 2015

Aanwezig:
Werner, Philip, Patricia, Ann, Nathalie, Jan, Annick, Sabine, Marc en Maria

Agenda:





Probleem brouwer;
Afscheid 6e leerjaar;
Vastleggen activiteiten schooljaar 2014-2015;
Varia;

Wenduinse Drankencentrale
Wenduinse Drankencentrale heeft zijn activiteiten gestopt.
Het voorgestelde alternatief blijkt een stuk duurder. Werner vroeg ook al prijzen aan de
Delhaize, die nog niet ontvangen werden. Prijzen Delhaize zijn (toch vergelijking met Jupiler)
ongeveer gelijk aan prijzen van Colruyt. Voordeel is dat Delhaize kan leveren.

Wenduinse
Drankencentrale
Opstaele
Delhaize
Colruyt

Cola
11,3

Water
8,6

Jupiler
11,50

Leffe
25,27

12,98

10,04

34,36

10,43

6,15

19,92
Een goeie €10
10,63

19,04

Voorstel: we kopen via supermarkt aan. We gaan, eventueel via ouders, op zoek naar glazen en
een frigo. Desnoods wordt een tweedehands frigo aangeschaft door de oudervereniging. De
kost hiervan zal snel terugverdiend zijn in vergelijking met brouwer Opstaele, waarbij we een
frigo en glazen kunnen gebruiken.

Afscheid 6e leerjaar
Datum: donderdag 26 juni

Stoelen, aperitieftafels en 2 “markt –kraampjes” werden reeds besteld bij gemeentebestuur;
nog geen bevestiging ontvangen.
Werner koopt volgende dranken aan:
5 x jupiler
1 x fanta
1 x sprite
1 x cola light
2 x cola
water: pet –flesjes
Net zoals de vorige jaren maken we ook croque –monsieurs.
Werner koopt ketchup, servetten
Patricia zorgt voor 30 roosjes
Het afscheid van het 6e begint om 19u00. We spreken af om 18u30.

Activiteiten volgend schooljaar
Bij Quiz rekening houden met Quiz brandweer (13/09) en Einsteinschool (4/10).
Zaterdag 11 oktober 2014
Zondag 12 oktober 2014
Zondag 30 november 2014
Januari
Zondag 29 maart 2015
Zondag 31 mei 2015
Maandag 29 juni 2015

Quizavond
Bingo
Pannenkoeken –festijn
Koekenverkoop
Paasontbijt
Zomerfeest
Afscheid 6e

Opmerking: Philip vraagt na of een actie in samenwerking met Ciné Rio haalbaar is.

Varia
Ouders stellen vast dat de oudervereniging eigenlijk niet meer is dan een feestcomité en
drukken de wens uit op een meer structurele manier overleg te plegen rond het
schoolgebeuren zelf.
Dit is een terechte vaststelling, doch merken Werner en Philip op dat we een oudervereniging
zijn, geen ouderraad, die een aantal in het participatiedecreet vastgelegde adviserende taken
toegemeten kreeg.
In een vrij recent verleden werd het voorstel om de oudervereniging te laten evolueren naar
een ouderraad door een grote meerderheid verworpen, ondermeer omwille van het meer
formele karakter van een ouderraad.
Ik denk dat het feite zo is dat bepaalde pertinente bezorgdheden van ouders (bijv “stoelgeld” in
begin schooljaar) op dit moment ook al aandacht krijgen binnen een vergadering van de
oudervereniging.
Zowel vanuit bepaalde ouders als vanuit het schoolbestuur wordt voorgesteld de vergaderingen
van de oudervereniging vooraf aan te kondigen en altijd op school te laten doorgaan.

Tijdens het schooljaar 2013-2014 werden 4 vergaderingen van de oudervereniging
georganiseerd. (18/9, 23/10, 19/2 en 28/05) Waarbij de eerste en de laatste vergadering op
school doorging.
Het thuis laten doorgaan van vergaderingen van de oudervereniging is iets wat uit praktische
noodzaak gegroeid is. In de jaren voordien werd telkens binnen school vergaderd, zonder dat
significant meer ouders de oudervereniging vervoegden. Desalniettemin erkennen we dat een
vergadering bij iemand thuis bijwonen inderdaad een iets hogere drempel heeft op school.
We engageren ons er toe in het schooljaar 2014-2015 altijd op school te vergaderen.
We proberen het aantal vergaderingen te beperken tot 4 en de data hiervoor begin september
vast te leggen.

