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Vergadering Vriendenkring 

GO SHIL! de Vlindertuin 

 
Datum:   17/02/2020 
 
Aanwezig:  Directie en leden 
 
Verontschuldigd:  
 
1. Opvolging to do’s vorige vergadering 
 
Reclame Kraanvogel 
= ok 
 
Winterwonderland:  
- Aan Vriendenkring tijdig laten weten waar er hulp nodig is 
- Aan ouders communiceren dat er geen opvang voorzien wordt 
Ok, zie verder voor evaluatie 
 
Sponsorloop: 
- Oproep extra helpers werkgroep 
- Oproep ideeën goede doel 
Ok, zie ook verder 
 
Vlinderkrantje  
ok 
 
Toekomst Vriendenkring  
zie verder 
 
Kinderkwartier:  

- Ideeën huiswerkklassen doorgeven aan Kinderkwartier = ok, geen verder nieuws 
- Plannen andere activiteiten naschoolse opvang = ok, geen verder nieuws 
- Verduidelijking rond huiswerkklassen = opgenomen in Vlinderkrantje 

 
 
2. Toekomst Vriendenkringen voorbereiden 
 
In samenspraak met directie en bestuur Vriendenkring is besloten om naar volgende schooljaren 
verder te gaan met een Schoolraad (= verplicht en vooral betrokken naar beleidszaken) en 
Vriendenkring (= organiseren van activiteiten, ouderparticipatie, suggesties inzake beleid, …) 
 
Hierbij enkel kanttekeningen: 

- Agenderen agendapunten in tweerichtingsverkeer tussen schoolraad en vriendenkring.  
è Hoe info / agendapunten doorstroom tussen Schoolraad en Vriendenkring/ouders wordt 

vastgelegd 
- Bij voorkeur is er een gemeenschappelijk lid is in zowel schoolraad als bestuur van vzw 

Vriendenkring zodat er een goede uitwisseling is van info/agendapunten 
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- directie (gedeeltelijk) aanwezig in vergaderingen Vriendenkring en schoolraad om 
betrokkenheid te behouden naar algemenere thema’s die nu ook aan bod komen in deze 
vergaderingen 

 
SCHOOLRAAD 

- volgend schooljaar verkiezingen 
- samenstelling: 

o 3 leerkrachten: verkozen door de leerkrachten 
o 3 ouders: verkozen door andere ouders 
o 2 gecoöpteerde = staan los van de school, niet rechtstreeks betrokken met school, 

buurtbewoner, grootouder, wijkagent, …. Iemand met een betrokkenheid en band 
met de school 

- Timing: 
o Oktober: kennisgeving verkiezingen schoolraad 
o Geïnteresseerde ouders en gecoöpteerden mogen zich kandidaat stellen 

§ Aantal kandidaten = aantal plaatsen à geen verkiezingen nodig 
§ Meer kandidaten dan plaatsen – verkiezingen 

o Effectief nieuwe schoolraad in werking = ten vroegste maart 
- Mandaat = 4 schooljaren 

 
Noot: werking schoolraad nog niet maximaal kunnen ervaren in Vlindertuin doordat agenda 
voornamelijk betrekking had op Shil.  

 
 
VRIENDENKRING 
Vzw Vriendenkring Vlindertuin hangt vast aan Vriendenkring Shil = 1 vzw met 1 officieel bestuur. 
Officieus heeft elke school eigen bestuur.  
 
Het plan was om met Vlindertuin van Shil en eigen vzw op te richten.  
 

1. Verkiezing voor bestuur nieuwe Vriendenkring = niet officieel 
2. De verkozenen richten de nieuwe vzw op en worden zelf de raad van bestuur 
3. Oude Vriendenkring nodigt alle leden uit om over te stappen naar nieuwe vzw. (gdpr) 
4. Algemene vergadering om officieel het bestuur voor te stellen aan zijn leden 
5. Dan pas wordt publicatie in staatsblad gedaan met nieuw bestuur: 1 juli/augustus = oprichting 

 
MAAR! 
Recent bericht ontvangen dat huidige bestuur van Vriendenkring Shil er allemaal mee stopt doordat 
kinderen afstuderen. Er is ook geen interesse om de Vriendenkring verder te zetten. In overleg met 
de school zal enkel schoolraad behouden blijven en worden festiviteiten waarschijnlijk door school 
georganiseerd en wordt opbrengsten van Vriendenkring Shil aan school geschonken.  
 

ð Vlindertuin kan dus vzw volledig overnemen mits: 
o Adreswijziging à geen probleem 
o Naamswijziging à met 2/3e meerderheid van stemmen 
o Nieuwe verkiezingen (zoals voorgaande jaren) nog voor het einde van dit schooljaar. 

 
 

è Navragen: hoe gaan we gaan 2/3e leden komen als we mss ook leden van grote Shil 
moeten meetellen?  
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Datum ingang nieuwe vzw / nieuw bestuur 

Nu gaat vzw in op 1 september.  

Voordeel 

- Nieuw schooljaar, nieuw begin 
- Grote vakantie kan alles afgerond worden 

Nadeel: 

- Nieuw bestuur kan niets ondernemen tot 1 september.  

 

Voorstel aanpassing is om nieuw bestuur te laten ingaan vanaf 1 augustus = gulden middenweg. 

Juli geeft mogelijkheid om nog zoveel mogelijk af te handelen door het oude bestuur en geeft het 
nieuwe bestuur in augustus de tijd om alle nodige voorbereidingen te maken om het nieuwe 
schooljaar goed te starten. Kan is hopelijk klein dat er in toekomst terug volledig bestuurswissel zal 
zijn waardoor continuïteit ook makkelijker kan verlopen. 

 

Huidig bestuur 

Iedereen van het huidige bestuur wil zich blijven engageren voor het volgende bestuur, maar staat 
open voor een andere functie en/of deeltaak.  

Dit mag echter geen van onze leden zich laten weerhouden om zich ook kandidaat te stellen. Geen 
van de leden zou hier ook maar enig aanstoot aan nemen. Nieuw bloed is altijd welkom.  

Alle leden van de Vriendenkring mag zich echter kandidaat stellen voor een bepaalde functie (= zoals 
het wordt voorgeschreven). Niemand mag zich hier in laten tegenhouden.  

 

Conclusie: 

Verkiezingen schoolraad worden door de directie volgend schooljaar georganiseerd. 

Verkiezingen Vriendenkring vinden dit schooljaar in mei plaats. Info wordt nog rondgestuurd door 
bestuur. 

 

3. Ouderparticipatie 
 
Begeleiden activiteiten 
Oproepen van leerkrachten met Questi is een vlotte manier waar meer reactie op komt dan vanuit 
ledenlijst van vriendenkring. Vriendenkring blijft echter tweede lijn, maar tot hiertoe geen nood 
meer geweest. 
 
Gemachtigd opzichter 
Beperkte groep kandidaten. Vergoeding is sinds kort ook weggevallen, waardoor er enkele 
geïnteresseerden ook hebben afgehaakt.  
Onze groep kandidaten is niet meer voldoende groot om aparte datum te krijgen. Er is wel een 
moment voorzien op 6 april (paasvakantie).  
Ook bij leerkrachten wel interesse, maar niet meer voor dit schooljaar. 
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4. Vlinderkrantje editie voorjaar 
 
Aanvullende ideeën Vlinderkrantje 
- Winterwonderland  
- Buddy’s  = ok 
- MIM  
- Week van het pesten   
- Carnaval   
- Snuffeldag   
- Gevangen vogel  
- Duurzaamheid: 

o Oproep voor klerenverzameling? 
o Batterijen oproep 

- Website niet meer in gebruik  
- Reminder: laatste schooldag = halve dag 
- Reclame app Questi voor ouders 
 
Vlinderkrantje zomer 
- Avonturenklassen worden zeeklassen 
- Buitenklas 
 
 
5. Feedback schoolraad? 
 
Geen nieuws! 
 
6. Evaluatie Winterwonderland 
 
Leuk evenement, heel waardige vervanging voor kerstfeest.  
Goed georganiseerd. 
 
- Timing:  

o Datum = ok 
o start direct na school à voor en tegenstanders 
o beter communicatie rond wanneer activiteiten kinderen starten. Indien niet direct 

mogelijk bij de start eventueel eenvoudig alternatief voorzien (muziek, film, …) 
o  

- Opvang: 
o Er was geen opvang voorzien 
o Voor veel ouders = verlof nemen 
o Toch nog kinderen die niet opgehaald werden 
o Alternatieve plaats voor ‘noodopvang’ bv in turnzaal 
o Eventueel ouders inschakelen om mee opvang te voorzien? 

- Geluid: 
o Muziekinstallatie stond te luid, normen overschreden. Er is ouder die akoestisch 

ingenieur is en limieten waar school zich aan moet houden en maatregelen die genomen 
kunnen worden zeker wil bespreken.  

o  
- Organisatie: 

o Vooral gedragen door leerkrachten, eigenlijk praktisch geen opvulling meer nodig door 
ouders.  
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o Toekomst: ongeacht bij wie regie ligt: hulp activiteiten verdelen tussen ouders en school.  
- Eten: 

o Aanbod = ok! 
o Wok/pasta 

§ mogelijkheden om te zitten 
§ opgeschept in bord met bestek à moeilijk als je niet kon zitten 
§ kon pas vanaf 17u30 gegeten worden: was niet gecommuniceerd, maar ‘kok’ was 

ook te laat toegekomen. Er zijn ouders die niet hebben kunnen blijven wachten 
owv naschoolse activiteiten van de kinderen en dus betaald hebben, zonder eten 
gekregen te hebben.  

o Voorstel om lange tafels te voorzien (zoals in berghut) 
 

- Moosebar: niet duidelijk voor dat dit disco was 
- Spelletjeskaart 

o 1e gratis, weinig bij gekocht (was ook geen doel) 
o Goede spreiding van kinderen doordat ze alles maar 1x ‘mochten’ doen volgens 

speelkaart 
o Meer activiteiten voor grotere voorzien 

- Opbrengst: bijna 3000 euro  
 
Suggestie 
- Googleformulier opstellen om voorkeuren ouders te kennen rond timing en opvang 
 
7. Evaluatie Koffie en glühweinbar 
 
- Werd enthousiast onthaald 
- Te grote bekers chocomelk 
- Gebak: 

o Veel instroom gebak 
o Alles wel opgeraakt 
o Te goedkoop geprijsd? 

- Weinig voorbereiding geweest, met mooie opbrengst (+/- 600 euro) 
- Opvang: 

o Kinderen in deel eetzaal, maar afgespannen lint voldeed niet altijd 
 

ð Voor herhaling vatbaar, zeker ook met oudercontacten.  
 
Suggesties andere activiteiten onder dit concept: weinig voorbereidingen, goede opbrengst: 
- Bar met oudercontacten 
- Rommelmarkt 
- Verzamelen oude kleding/textiel (0,30 euro per kilo) 
 
 
8. Stavaza Sponsorloopl 25 april 
 
 
Goed doel: to walk again 
 
Lopen:  
- Kleuters: 5 minuten lopen 
- Lagere school / ouders: 10 minuten 
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- Afgestudeerden worden mee uitgenodigd (mogen met ouders meelopen) 
- Zotte loop 
- Voorlopig loopschema zal bij infobrief worden gecommuniceerd. Wel rekening te houden met 

marge van 30 minuten. 
 

Prijzen  
- Lagere school: 1-2-3 voor jongens en meisjes apart 
- Button voor iedereen 
- Goodiebag voor alle dooelnemers 
 
Randanimatie:  
- Speleobox 
- Hindernissenparcours 
- Bierbakstapelen 
 
Eten: 
- Hamburger en frietkraam 
- Broodjes 
- Fruitsatés 
- Ijsjes 
 
 
9. Varia 
 
Questie 
- Nog niet voor iedereen duidelijk à handleiding / tips & tricks laten opmaken  
- Ziekte mag gemeld worden via Questi 
- Niet elke ouder en leerkracht kan al even vlot overweg met Questi.  
- Fouten Questie: doorgeven aan Questi zelf 
- Problemen gebruik Questi of leerkracht à bespreken met de directie 
 
Vlinderkrantje: 
- Digitaal of op papier: kost op papier is te groot om het terug op papier mee te geven 
- De directie vraagt aan leerkrachten om kinderen er van te verwittigen of in agenda te schreven 

dat Vlinderkrantje werd verstuurd. Zo kunnen kinderen hun ouders vragen om het krantje 
digitaal te lezen. 

 
Scanning 
Er komt voorlopig geen scanner in nieuwbouw: geen budget voor momenteel 
Veel tegenstrijdige stromen bij het scannen/afhalen kinderen in groot gebouw. De directie bekijkt 
mogelijkheid om scanner aan trap te verplaatsen naar inkomhal.  
Kinderkwartier is nieuw scansysteem aan het bekijken.  
 
 
10. Datum volgende vergadering 
 

Volgende vergadering: maandag 11 mei 2020 (Algemene vergadering, inclusief verkiezing nieuw 
bestuur, aanpassen statuten, naam en adres). 
 
Deadline agendapunten: zondag 3 mei 2020 
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11. To do 
 

- Verkiezingen organiseren nieuw bestuur (bestuur) 
- Bevragen hoe 2/3e van leden moet bekeken 
- Vlinderkrantje 
- Questi: handleiding 


