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1. Financieel Verslag:  
 
In vergelijking met 2016 komen we ongeveer €1000 hoger uit. Dit door minder uitgaven, maar er waren 
ook minder inkomsten (o.a.: enkel kleuterschoolfeest ipv kleuter en lager). 
 
Grote uitgaven: 
Levende Muziek: 1700 
Afscheid 6e + receptie + vervoer naar en pennenzakkenrock: 1235 
Investeringen (zand, boomschors, sportmaterialen etc.): 2900 
Huur materialen Stad Mechelen: 900 
Aankoop blokfluiten: 530 
Tussenkomst feesten: 2270 
Tussenkomst sportdag: 700 
Tussenkomst extra muros activiteiten: 1400 
Onderhoud geluidsinstallatie (nieuwe kabels etc.): 500 
 

2. A. Solidariteitsweek 
 
Het bedrag van de solidariteitsweek is nu nog bij de zichtrekening geteld. Dit moet er wel nog 
afgetrokken worden. Op 8 maart wordt de cheque overhandigt en dan pas zal het bedrag bekend 
gemaakt worden. Ter info: Vorig jaar ging het om € 11.995 en dit jaar zou het record opnieuw zijn 
verbroken. 
 

B. Quiz aan de Vaart 
 
Nog maar plaats voor 10 extra ploegen. Het beloofd dus ook dit jaar weer een goed gevulde editie te 
gaan worden. 
 
 C. Lezing 
 
Er worden verschillende thema’s voorgesteld als volgende lezing (internet & privacy / Sociale media / 
Omgaan met zelfmoordgedachten bij kinderen / een lezing via de psychologen van De Piramide / EHBO 
voor frequente ongevallen bij kinderen). Er werd niet meteen één thema uitgekozen. Er zal nogmaals 
contact worden opgenomen met De Piramide. 
 
  



D. Fuif 
 
De fuif is geannuleerd wegens een gebrek aan helpers. Ook het aantal aanwezigen liep jaar na jaar terug. 
Er dient nagedacht te worden over alternatieven. Kinderdisco? Oud-lln bar/receptie? Extra eet- of 
drankstandjes op de fuif? … 

 
E. Schoolfeestweekend 

 
Dit jaar is er opnieuw een volledig weekend schoolfeest. Extra hulp moet worden gezocht (en is altijd 
welkom). Ook voor de koude schotels. 
 

3. Communicatie 
 
De verschillende databanken moeten samengevoegd worden.  
 

4. Tuin 
 
Er worden verschillende aanplantingen voorzien in het voorjaar. 
 
Boomschors werd bij het begin van dit schooljaar aangevoerd, maar is op sommige plaatsen al fel gezakt. 
Dit moet van onder de speeltuigen worden gehaald en herverdeeld worden. 
 
Er is een afspraak met Borgerstein dat ze vanaf maart 2018 elke maand 1 dag komen om in het 
onderhoud te voorzien (niet in juli). 
 
Er is mogelijkheid tot plaatsen van struiken aan/op de berm. Suggesties zullen worden gevraagd aan de 
juffen in functie van nut bij knutselwerkjes. 
 
Daarnaast dienen er ook nog planten/struiken te komen naast de kunstgrasveldjes. Er bestaat een lijst 
van struiken die mogen aangeplant worden op scholen. Deze lijst zal geconsulteerd worden. 
 

5. Verkeer 
 
Er is nog geen nieuws wanneer Stad Mechelen de octopuspaal zou plaatsen aan school. 
 

6. Bibliotheek 
 
Katrien Kluppels werd bedankt voor haar jarenlange inzet voor de schoolbibliotheek.  
 
Ondertussen zijn er ook een heel pak nieuwe boeken bijgekomen. Deze moeten nog worden voorzien 
van de nodige kaartjes om uitgeleend te kunnen worden. 
 

7. Allerlei 
 
Er kwam een vraag binnen waarom er zoveel gesuikerde dranken worden aangeboden op school. Hierop 
wordt echter opgemerkt dat de vruchtensapjes niet gesuikerd zijn maar wel stevia als zoetstof hebben. 
Daarnaast blijft het geen verplichting om deze sapjes aan te schaffen. 
 



Er kwam de vraag waarom deze school geen gebruik maakt van facturatie van de verschillende kosten. 
De Spreeuwen wenst echter niet af te stappen van het cash-systeem zoals het nu bestaat omdat alle 
andere scholen die gebruik maken van facturatie heel veel problemen hebben met wanbetalers. Het 
huidige cash-systeem is misschien iets ongemakkelijker voor de ouders, maar het zorgt mee voor een 
financieel gezondere school. 
 
Er werd geklaagd door een ouder dat de wc’s vuil zouden zijn. Een steekproef door één van de leden van 
het oudercomité kon niets merken van eventuele vuile wc’s. De toiletten worden regelmatig gepoetst en 
daarenboven zijn er oudere kinderen die afwisselend tijdens de speeltijden de toiletten in de gaten 
moeten houden om excessen te kunnen melden. De school beaamt dat er 2 jaar geleden grotere 
problemen waren. Via een powerpoint zijn de kinderen van de school gesensibiliseerd. 
 
In de media werd meermaals gesproken over asbest op scholen. De asbestinventaris van de school, zoals 
die terug te vinden is in het preventie-dossier maakt duidelijk dat er geen asbest te vinden is op school. 
 
Er wordt voorgesteld om tijdens de schoolfeesten behalve een dessertenbuffet ook een assortiment 
tapas-hapjes te voorzien (salami/kaas/olijfjes/…). Dit wordt verder bekeken door Martine Mardhiah. 
Tineke De Vries engageert zich weer om het dessertenbuffet te regelen. 
 
Elk jaar wordt het moeilijker om volksspelen te huren die voldoende kwalitatief zijn. Bart Torfs wil 
nagaan in hoeverre het mogelijk is om een heel deel van die volksspelen in eigen beheer te maken of aan 
te kopen (via het oudercomité) om zo de huurkosten te doen dalen én om zeker te zijn van de kwaliteit. 
 
De school wenst grote zeilen op de kleuterspeelplaats te plaatsen. Eén aan de kant van de serres, en één 
aan de kant van de kunstgrasvelden/tuinhuis. Er is gekozen voor kwaliteit én gebruiksgemak boven de 
goedkopere optie. Alles samen zou dit op €37500 komen, waarvan het oudercomité €17500 op zich zou 
nemen en de school de resterende €20000.  
 
 
 
Volgende vergadering: 25 april 2018 – 19u45 - leraarskamer 
 

 
 
 
 
 

Om op de hoogte te blijven via een maandelijkse nieuwsflash via email, of om oproepen voor activiteiten via 
email te ontvangen, schrijf je in op onze mailinglist via vriendenkring@despreeuwen.be 

 
Volg ons op facebook: https://www.facebook.com/OCVriendenkringDeSpreeuwen/ 

 
Bent u oud-leerling van BSGO De Spreeuwen of ken je zo iemand? Word dan lid van onze oud-leerlingen-

groep op facebook: 
https://www.facebook.com/groups/OudleerlingenBSGODeSpreeuwen/ 
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