VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD
Datum: 14-01-2019
Aanwezig: Leen Embo, Ingrid Lambein, Evy Vanhaelemeesch, Melissa Casteleyn,
Liesbet Decordier, Inge De Vrieze, Fiorella Bendezu, David Brulard, Veerle
Bouckaert, Helena Duthoo, Annelies Storme
Verontschuldigd: Joke Engels, Evi Snoeck, Petronella Moreels, Caroline Dhondt,
Sofie Van der Eecken, Ken Duchatelet, Kim Vanderhaeghen, Evelien De Roo, Kaat
Monsart, Julie Vandek, Eveline Beils, Anja Heleyn, Nina Delameilleure, Nausicaä
Lannoo

Verslag: Ingrid Lambein
Volgende ouderraad: 14/03/2019

Goedkeuring verslag vorige ouderraad

Nieuws van de school:

-

Bedankt kriebelteam & verkeerswerkgroep
Uitnodigingen nieuwjaarsreceptie – Ingrid zal doorsturen (vanaf 16u op vrijdag
25/1)
Carnaval – kinderen (& ouders) krijgen een beker/tas soep, hulp van
ouderraad welkom

Vragen aan de school:

-

Communicatie rond meningitis in december 2018
 Volgens protocol mocht school enkel de ouders van de klas zelf
inlichten, niet de hele school
 Na reacties van de ouders, heeft de school alle ouders ingelicht
 Was enkel verdacht geval, was geen meningitis. Er was geen gevaar
voor de andere kinderen

-

Evolutie van aantal kinderen in de Julesklas.
 Er zijn na de kerstvakantie heel wat kindjes gestart in de julesklas
waardoor het aantal nu al oploopt naar 22 (8 eerste kleuter, rest
peuters) – extra uren zorg, plus ondersteuning door juf Delphine, juf x.
Alle eerste kleuters (uit Jules & Pooh klas) zijn de hele dinsdag samen
met juf Chloe.



Wat met de volgende instapmomenten? Hoeveel kindjes komen er nog
bij dit schooljaar? – nog 7 kindjes komen erbij. Na krokusvakantie
zullen er extra lestijden bijkomen. School bekijkt hoe de uren in te
vullen (en afhankelijk van leerkrachten die beschikbaar zijn).

Werkgroep cultuur
-

Helena, Nausicaä, Fiorella, Annelies, Veerle, juffen Magda, Bettina, Hilde
Jaarlijks organiseren? – werkgroep zal beslissen

Werkgroep schoolfeest
-

Zondag 26 mei 2019 met optreden
Ingrid, Evi S, juf Barbara, juf Lies, juf Delphine, juf Meredith, Veerle, (Annelies)
Volgende vergadering 4 februari

Werkgroep verkeer
-

Fluo-actie is bezig, gaat goed.
Annelies, Melissa, Eveline, Inge, Evy
Zelfde als vorige jaren – tussen herfst & krokusvakantie

Spelletjes
-

Data vastgelegd – vrijdagen tussen herfstvakantie & paasvakantie
2 shiften: 12:10-12:40 voor boterhameters, 12:45-13:15 voor warme eters
K3 + L1, L2-L3, L4-L6 elk driemaal. K3 op Landuit: 5 kleuters, dus 2 wagens
nodig voor vervoer
25 januari - 15 februari - 22 februari - 15 maart
Kast moet eens uitgekuist worden, alle spelletjes zitten door elkaar

Werkgroep Valentijnsactie
-

Melissa, Nausicäa, Evy, Joke, Ken, juffen Elise, Christine
Flyeren is bezig, al veel bestellingen binnen (25)
Ongeveer zelfde produkten als vorig jaar, chocolade pralinehartjes zullen
Melissa & Evy zelf maken!

Leerlingenraad
-

-

Evaluatie “clean team” (na elke kleine speeltijd is er een klasverantwoordelijke
per week om controle te doen van de speelplaats) – ze mogen ook andere
kinderen aanspreken als ze iets op de grond gooien. Loopt goed, blij over de
werking. Enkel de fluo-hesjes zijn een beetje te klein voor 5 & 6, nieuwe zijn
besteld. Er is een takenlijstje.
Tweede zou graag basketten, extra ludo modules (te duur)
Derde: bezorgd om kleuters die omver gelopen worden.

-

-

Meer fruitvuilbakken. Ze willen voetballen als het regent (neen). Toiletrollen
belanden soms in toilet.
Zesde: wil spelen op het gras (neen, anders geen gras meer), meer afdaken
voor de fietsen (voorzien in masterplan). Bij warm weer buiten eten. Meer
laptops (offertes gevraagd). Ramen jongenstoiletten beetje afdekken want
kleuters komen gluren. Handdoeken meisjestoiletten verversen. Zeeppompjes
lager (maar dan spelen de kleuters er mee). Extra “zesdebank” zal worden
vastgemaakt.
Volgende vergadering in thema van antipest beleid.

LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang):
-

Geen vergadering geweest

Schoolraad:
-

Eerste vergadering 4 okt (ook nog vergaderingen in februari & juni)
2 ouderraad (Nausicäa & Ken), 2 leerkrachten (meester Chris & juf Epi), 2
mensen uit de gemeente (Els Van Lysebettens & oma van Brylle). Mevr Leen
is ook aanwezig.
Toekomst schooltje Landuit: Beslissing in februari.

Varia:
- Etentje op 29 maart – uitnodiging volgt – paëlla op school.
- Nieuw logo –Annelies heeft ontwerp gemaakt – bij Yves navragen om digitale
versie te maken
- Nieuwe polo’s – op nieuw logo wachten

Kalender:
25/01

Nieuwjaarsreceptie school/ouderraad/schoolbestuur

01/02

Pannenkoeken Lichtmis

10/02

Valentijnsactie

27/02

Praatcafé carnaval – datum veranderd

14/03

Ouderraad 5

24/03

Opendeurdag

29/03

Etentje ouderraad

25/04

Ouderraad 6

26/05

Schoolfeest

06/06

Ouderraad 7

26/06

Sapjes voor kleuters & Proclamatie

