Verslag Raad van Bestuur
AANWEZIG: MIEKE MATTHEEUWS, KOEN MAERTENS, LIESBETH BECU, GEERT AERTS,
PETER VANDE MOORTEL, BRECHT VLAMINCK, LEEN PINKET , MAAIKE TYVAERT.
VERONTSCHULDIGD: JAN TAILLIEU.
DATUM: 04-03-2020
PLAATS: GEERT - RUMBEKE

1. Evenementenbureau
- Dominiek Savio
- Jumbo Run 22 augustus 2020: niet op ingaan wegens verlof en week nadien kasteelfeest.
- Trail 6 juni 2020: wel aan meewerken en inhoudelijk verder uitwerken.
- Paasontbijt:
- er worden nog sponsors gezocht voor koffie en charcuterie.
- iemand een Paashaas kostuum?
- met de opbrengst zal turnmateriaal aangekocht worden. Overzicht van nodige toestellen
komt via begeleiders.

2. Hygiëne
- poetsdienst komt langs om toiletten te poetsen op 9 maart en offerte op te maken.
- prijs vragen bij dominiek savio voor toiletten.
- ofwel bedrijf contacteren via Carol waar er automatisch poetsgerief, zeep, doekjes, … geleverd
worden.

3. Teams - Office 365
- Broer van Peter komt uitleggen wat dit kan inhouden voor de school

4. Communicatie ouders
- brief naar ouders uitsturen week van 9 maart.
- bedoeling is om een volledige lijst te krijgen van email adressen, telefoon nr, …

5. Website
- Brecht doet update van website.
- inschrijvingen 2020.
- verslagen RVB op de site.
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6. CLB
- afspraak met Patrick Vandermersch
- 16 maart 9u.

7. Functioneringsgesprekken
- worden ingepland vanaf 9 maart.

8. Financieel
- 5 maart afspraak boekhouder
- 9 maart afspraak verzekeraar
- 9 maart afspraak onafhankelijke boekhouder doorlichting Kwijting

9. Vrijwilligers
- Kelly Catrysse werkt de afspraken met vrijwilligers uit.
- verantwoordelijke aanstellen op school die op de hoogte is van afspraken met alle vrijwilligers.
Ook Begeleiders en kinderen hierover duidelijke uitleg geven.

10. Nieuwe inschrijvingen
- Marketing plan opstellen.
- idee om infodag te organiseren om kennis te maken met de school.

11. Kick off werkgroepen
-

Communicatiewerkgroep: Gerrit, Elke en Mariska.
Evenementenbureau: Maaike, Mieke, Bram, Alexia.
Aannemerij: Jan, Leen.
ICT werkgroep: Michiel, graag nog extra vrijwilligers.

Werkgroepen afstemmen op elkaar.
wanneer? 21 april om 19u Open Huis - Staden.

12. Sollicitaties coördinator
- eerste ronde 29/2 en 7/3.
- Mensen die doorgaan naar tweede ronde worden samen gezien met Fopem op 13 maart.

13. Varia
- Turn t-shirts: reeds betaalde t-shirts worden terugbetaald aan de ouders via de factuur van
maart. We kijken om dit voor volgend schooljaar voor iedereen in orde te brengen.
- Telenet: aanpassen van contract. €500 per jaar uitsparen. Leen en Geert brengen dit in orde.
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14. Volgende vergadering + agendapunten
DATUM: 09-03-2020
TIJD & AGENDAPUNTEN
- 9U SCHEPEN ONDERWIJS HOOGLEDE
- 11U DOMINIEK SAVIO:
• EXTRA LOKALEN
• PLANNING TURNEN
• POETSDIENST

- 13U30 RVB:
• VISIE EN MISSIE UITWERKEN
• FLOW KOMENDE VIER MAANDEN UITWERKEN
• MATRIX FOPEM UITWERKEN
PLAATS: DOMINIEK SAVIO
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