omdat elk kind het waard is!

Verslag GO!ouders 24 september 2019
Aanwezig: juf Melaney, meester Jimmy, juf Shari, Liesbet, Lieve, An, Wim en Kris (verslag)
Verontschuldigd: Els

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd.

2. Plannen 2019-2020
Nieuwe aanpak GO!ouders vergaderingen: eerst school (inhoud, thema’s, communicatie…) bespreken en
eventueel aansluitend werkgroepen
Frequentie aantal vergadermomenten GO!ouders laten we zakken.
Oproep werkgroepen lanceren op Gimme:
• Klasouders – Lieve LV + Liesbet & Eef PK
• Boekenbeurs/mosselfeest en spaghettifestijn – Lieve, An en Els
• Heemtunes – aanspreekpunt nog niet duidelijk; Wim ad interim
• Schoolfuif - Wim
Korte uitleg (3 lijnen: bedoeling, aanspreekpunt en waar opbrengst naartoe gaat) per werkgroep zodat dit
naar de ouders kan in 1 communicatie via Gimme om te werven voor dit schooljaar

3. Werkgroep Heemtunes
•

•

Terugblik 15/9
o Heemtunes en klasouders gekoppeld event
o Ontspannen dag – matinée ipv avond was ook leuk
o Combinatie BBQ en optredens heel geslaagd
o Mooie taakverdeling, maar geen trekker
o Nog geen zicht op winst
Wordt verdergezet – volgende editie in juni

4. Werkgroepen klasouders
•

•

Langveld (Lieve)
nagenoeg alle klassen hebben een klasouder (10) en veel activiteit en enthousiasme.
Picknick voor hele school op 5 oktober in het Provinciaal domein.
Putkapel (Liesbet en Eef)
moeizaam begonnen; nieuwe klasouders moeilijk te vinden; andere klasouders haken af
alternatief: klasoverkoepelend werken met werkgroep klasouders
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uitdaging: ouders bereiken: via Gimme (maar voor verrassingen voor leerkrachten: dat zien ze dan
ook passeren…)
extra: antwoorden op hulpcheque gebruiken om gemeenschappelijke deler en hulp bij ouders te
vinden?
leerkrachten vragen hoe zij invulling klasouder zien?

5. Werkgroep boekenbeurs/mosselfeest en spaghettifestijn (An, Els en Lieve)
•
•

Mosselfeest en boekenbeurs op 17/11
Voorbereidingen bezig:
o Feestcomité 26/9 – idealiter bestellingen doorgeven tegen dan
o Auteur: nog te bekijken en reserveren
o Werkschema: aan te maken
o Decoratie van vorig jaar hergebruiken
o Opbouw vrijdagavond 15/11
o Timing boekenbeurs 13u-19u
o Overschot drankkaarten: schenken aan klas?

6. Varia
•
•
•
•

Ijsjes en soep: geen aparte werkgroep want geen grote activiteit en ontmoeten staat centraal;
helpende ouders worden vlotter gevonden
Schoolfuif: technisch en creatief uiteenhalen. Technische basis voorzien – creatieve voor zesdes en
mensen die op dat moment willen helpen
Rotatiesysteem om GO!ouders vergadering te leiden: volgende keer 26/11 Jimmy
Toneelvoorstelling, film of auteur op school met opbrengsten GO!ouders: klassen en leerkrachten zijn
ermee bezig.

Actiepunten
•
•

Opvolging punten in verslag
Zet in je agenda:
o 5/10/2019 Dag van de Leerkracht
o 17/11/2019 mosselfeest/boekenbeurs
o 26/11/2019 vergadering GO!ouders in Langveld
o 8/2/2020 spaghettifestijn
o 14/2/2020 verkoop ‘soep met een hart’
o 28/3/2020 schoolfuif
o 12/6/2020 ijsjesverkoop

Volgende vergadering Go!ouders:

dinsdag 26 november om 20u (tot ongeveer 21u30) in LV
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