BAWAT: het oudercomité van de OLVP Watermolendreef
VERSLAG Vergadering 12 november 2019 - 20u
Aanwezig
o
o
o
o
o
o
o
o

Sandra Thierens
Sofie Buyse
Kim Verschueren
Isabelle Maes
Inge Messagie
Jan Daems
Kizzy Haentjens
Els Jooris

o
o
o
o
o
o
o
o

Nouzha Chetouani
Naima Amachtih
Rachida Amachtih
Jeroen Van Hecke
Nathalie Meulenijzer
Ben Da Fonte
Tommy Van der Stoelen
Annelies Belon

o
o
o
o
o
o

Tine Van Acker
Pieter
Nikolaas Arts
Eddy Van Leemput
Bert De laet
Veerle Mariman

1.
✓
✓
✓

Evaluatie eetfestijn
Nodig: kosten – baten analyse maken – zijn alle investeringen hun geld waard?
Vlotter dan verwacht
Zaal:
o 100 inschrijvingen minder dan voorgaande jaren – meer ruimte in de zaal – tevreden
mensen
o Gasten boven en beneden beter spreiden
✓ Helpende handen:
o beter verdelen – veel helpende handen aan de bediening in de tent maar te weinig helpers
in de grote zaal (bediening en opruim) en aan de afwas
o Niet evident voor helpende handen om in te schatten op welke post er extra ondersteuning
nodig is
o Zaterdagmiddag: werk was snel gedaan, beter een uur later afspreken?
✓ Buffet:
o Kip: sommige stukken waren (zeer) droog
o Te weinig vegetarische burgers – maar moet misverstand zijn want er waren zelfs nog
burgers over
o Zeer vlotte aanbreng van frieten, groenten, …
o Te kort aan borden: mensen nemen vaak een nieuw bord wanneer ze om een nieuw stuk
vlees gaan. Er is echter voor iedereen maar 1 bord voorzien. Graag mensen attent maken
op het feit dat ze hun zelfde bord moeten gebruiken
✓ Bubbellounge: doel voorbij gestreefd? Nodig om concept te herbekijken
o Er werd na de disco onmiddellijk opgeruimd, niet duidelijk dat er nog mogelijkheid is om
iets te drinken
o Zeer weinig consumpties verkocht
o Weinig sfeer
o Mensen bleven zeer lang plakken in de grote zaal, vertrokken nadien rechtstreeks naar huis
o Geen pijltjes naar Bubbellounge
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✓ Geen melding van dessert op bestelbon – foutje – dit werd wel gecommuniceerd aan de stand van
de bonnetjes en aan de vleesbediening
✓ Koffie: op een gegeven moment op maar de tweede perculator werd nochtans op tijd aangezet
o Te bekijken: werken alle perculators? Testen!
o Voor de zekerheid volgende keer alternatief voorzien, bv Senseo
✓ Disco:
o Muziek kinderdisco mag stiller (decibelmeter gebruiken)
▪ Sommige kinderen zijn bang
▪ Vrees voor gehoorschade
o Lichtshow mag rustiger
o Mogelijkheid voor een ander concept?
o Rondvraag bij lln 5de leerjaar: brainstorm om iets anders te doen (al eens gebeurd in het
verleden maar weinig inbreng van de lln zelf)
✓ Kinderanimatie
o Vroeger: lln werd gevraagd om zich te verkleden, bracht sfeer mee, gebeurt nu niet meer
o Springkasteel? Maar: veilig genoeg? Toezicht noodzakelijk maar moet door bv
turnleerkrachten, kan niet door Vincies of lln 6de leerjaar – niet evident
o Schminken?
✓ Mogelijkheid voor transpalet om tafels en stoelen te verplaatsen? Opties via de stad?
✓ Zeer vlotte opruim, leuke sfeer
✓ Ongeveer € 2500 winst!
2. Goede doel – actie
✓ Twee goede doelen voorgesteld door de school:
o Bonangana: Sint-Niklase vzw die oa Nederlandse les en huiswerkbegeleiding geeft aan
vluchtelingen
o Heraanleg speelplaats: ‘klimaatgezonde speelplaats’
✓ Actie?
o Tekenfund: alle kinderen maken een tekening in de klas, via de website kunnen nadien
allerlei artikelen besteld worden met deze tekening op, oa placemat, koffiemok, puzzel,
postkaart, …
o School moet zelf niet investeren
o Elk kind krijgt standaard een postkaart met de eigen tekening
o Levering wordt nog gegarandeerd voor de kerstperiode
o Commercieel bedrijf – vast percentage voor de school
o Winst wordt verdeeld over de twee goede doelen (beiden 50%)
3. Voorbereiding Winterdrink
✓ Op vrijdagmiddag 13/12 – van 15.00 tot 17.00
o Kritisch te bekijken: wat met werkende ouders? Voor hen geen mogelijkheid om aanwezig
te zijn. Tot 19.00?
✓ Samenzang: onder leiding van meester Jeroen (Gitaar)
o 15.00 tot 15.30 – kinderliedjes
▪ Met blaadjes om mee te zingen
▪ Kinderen oefenen reeds op voorhand
o 16.30 – 17.00 – repertoire gericht op ouders
✓ Tussendoor en nadien: DJ Kenneth
o Top 10 (of 20) – liedjes te bevragen bij de lln
✓ Vuurkorf:
o Sandra vraagt na bij de Vincies
o Juf Veerle kan voor hout zorgen, maar onvoldoende, nog extra hout noodzakelijk
✓ Versnapering:
o Warme chocomelk en Glühwein
▪ Lln brengen zelf een beker mee (briefje via de juffen)
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▪
▪

Wordt uitgedeeld door OC
Op tijd starten met verwarmen want vorig jaar te laat gestart, bijgevolg drank nog
niet volledig warm
o Soep en Turks brood
▪ Soep via School Tommy – nog door te geven welke soep en hoeveelheid – enkel
kostprijs ingrediënten te betalen
▪ Turks brood: na te vragen bij Bakker Plezant: Sponsoring of vriendenprijs mogelijk?
o Cake
▪ Vraag aan ouders om droge cake te bakken (bv chocoladecake, muffins, wafeltjes)
– geen gevulde biscuits
o Bijdrage?
▪ Vrije bijdrage – iedereen geeft wat hij wil (vorig jaar duidelijk dat ouders graag
bijdragen voor een hapje / drankje)
▪ Nodig: op voorhand communiceren zodat ouders (klein) geld kunnen meebrengen
naar school, of kunnen meegeven met hun kinderen
✓ Helpende handen:
o OC en juffen / meesters: op voorhand duidelijke afspraken te maken
o Zie ook overzicht achteraan
o Donderdagavond reeds voorbereidingen treffen: klaarzetten in de gang tussen de
speelplaatsen:
▪ 2 tenten
▪ 3 gasbekkens en gasflessen
▪ Paddenstoelen (verwarming)
o Als er ’s avonds nog extra hulp nodig is bij opruim: graag berichtje plaatsen in de whatsapp
groep
✓ Bij zeer slecht weer wordt er gezocht naar een noodoplossing
4. Klimaatgezonde speelplaats
✓ Samenwerking met provincie Oost-Vlaanderen
o Zij zorgen voor expertise en knowhow
o School zorgt voor de financiën
✓ Reeds werkgroep opgestart – eerste infosessie ’50 tinten groen’
✓ Vraag om instap van bestuurslid OC en ouder uit OC
o Kim en Naima?
o Nikolaas wil meedenken maar vergadermomenten (16.30) zijn niet haalbaar
✓ Vergaderingen:
o Ma 16/12 om 16.30
o Do 09/01 om 16.30
o Ma 27/04 om 16.30
▪ Ontwerpsessie met ontwerpstudio – vlekkenplan/basisplan
▪ Te communiceren op schoolfeest
5. Wafelverkoop
✓ Vroeger wafels en hartjes (pralines) maar deze worden niet meer gemaakt, dus alternatief nodig
voor hartjes?
o Paaseitjes?
o De mogelijkheden worden bekeken
✓ Voorstel om de bestelbriefjes uit te delen na de krokusvakantie, levering nog voor de paasvakantie
(maar dus niet met valentijn)
6. Varia
✓ Presentatiefeest: 21/11
o Cake voor alle leerlingen
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o
o

Overzicht met lln die allergie hebben – alternatief wordt voorzien
Valt dit jaar op donderdag, dus ook Tuttu frutti
▪ Fruit en cake: of fruit verschuiven naar vrijdag? Nog te bekijken
✓ Info uit de verkeerswerkgroep:
o Speculoosactie voor de verkeerswerkgroep
▪ Bestellen tegen 15/11
▪ Spotprijsje voor super lekkere speculoos
▪ Inpakken op woe 27/11 – door verkeerswerkgroep maar helpende handen zijn
altijd welkom
▪ Verdeling op donderdag 28/11
• Winkeltje op school: ‘s morgens en ‘s avonds
• Want do niet opgehaald werd, wordt op vrijdag meegegeven met de lln
o Fietsrietjes:
▪ Staan vaak vol met fietsen van bewoners
▪ Extra fietsrietjes op vrije plaats naast zebrapad (aan kleine parking)
▪ Leerlingen mogen hun fiets hier niet parkeren, steeds in kelder
o Bakfietsparking: niet evident, auto’s staan te wachten om door te rijden (moeten voorrang
verlenen aan auto’s uit andere richting)
✓ Krantenartikel bouwplannen OLVP
o Bevat verkeerde info
o Heeft betrekking op OLVP Plezantstraat – Secundair onderwijs
o Bouwplannen met kloostergebouw
✓ Halloweentocht?
o Niet evident, extra activiteit voor OC en leerkrachten
o OC moet keuzes maken
o Vraag volgend jaar nog een keer voorleggen

Overzicht helpende handen
✓ Presentatiefeest 21/11 omstreeks 8.00
▪ Els
▪ Nathalie
▪ Annelies
▪ Bert (twijfel)
✓ Winterdrink 13/12
o Do 12/12 klaarzetten vanaf 17.00
▪ Nikolaas
▪ Ben
o Vrij 13/12 om 13.00 (beperkt) en dan vanaf 14.00
▪ Kim
▪ Inge
▪ Sofie (vanaf 15 uur)
▪ Ben
▪ Veerle (vanaf 14.15)

▪
▪
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Rachida
Naima
Isabelle

▪
▪

Eddy
Isabelle (twijfel)

▪
▪
▪
▪

Els
Nathalie (twijfel)
Annelies
Naima (vanaf 15.15)
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