VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD
Datum: 14-03-2019
Aanwezig: Leen Embo, Ingrid Lambein, Melissa Casteleyn, Fiorella Bendezu, Veerle
Bouckaert, Helena Duthoo, Nausicaä Lannoo, Annelies Storme, Eveline Beils,
Verontschuldigd: Joke Engels, Evi Snoeck, Petronella Moreels, Caroline Dhondt,
Sofie Van der Eecken, Ken Duchatelet, Kim Vanderhaeghen, Evelien De Roo, Kaat
Monsart, Julie Vandek, Anja Heleyn, Nina Delameilleure, Evy Vanhaelemeesch,
Liesbet Decordier, Inge De Vrieze, David Brulard

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

Goedkeuring verslag vorige ouderraad
Geen opmerkingen
Nieuws van de school:

-

-

-

Bedankt voor de stoeltjes voor de kleuters in de eetzaal
Bedankt kriebelteam & verkeerswerkgroep
Financiële vraagjes:
o Stadsklas: 50 euro per kind te sponsoren. Mevr Leen mag dit aan
Petronella vragen, is ok
o Subsidies van de gemeente: Mevr Leen vraagt aan Petronella om dit
door te storten: zal 20 euro per kind zijn. Mooi meegenomen!
Voorstel van de yoga-juf om dit ook voor de kleuters te organiseren: onder de
middag liever dan na de lessen, in de turnzaal.
Sportsnack komt er ook terug aan. Na de lessen : Michiel De cuyper komt dit
geven op donderdag: 5 sessies voor 12 euro. Voor klas 4, 5 en 6
Sluiting van Landuit. Officieel. Een vrijdag na school een afscheidsfeest, 7 juni
als voorstel. Alleen voor leerlingen die nu nog naar school komen. Ouderraad
heeft liever om dit ruimer te zien, ook landuitenaars die daar school liepen te
laten afscheid nemen.
Opendeurdag: wie kan helpen van de ouderraad? 24 maart van 10 tot 12:
Ingrid, Melissa, eventueel Annelies
29 juni en laatste maandag van augustus zal het wellicht klusjesdag zijn
Staking: 20 maart, schoolbestuur beslist of school open blijft of niet.

Vragen aan de school:

Werkgroep cultuur
-

Helena, Nausicaä, Fiorella, Annelies, Veerle, juffen Magda, Bettina, Hilde
Jaarlijks organiseren? – werkgroep zal beslissen: eerder niet jaarlijks, maar
om de twee jaar.
Helena maakt een draaiboek

Werkgroep schoolfeest
-

Zondag 26 mei 2019 met optreden
Eerst verkiezing
Pasta bestellen, uit verschillende soorten zal de keuze zijn
Mobiel betalen zou dit lukken voor drankkaarten te kopen? Groep verkent dit
Ingrid, Evi S, juf Barbara, juf Lies, juf Delphine, juf Meredith, Veerle, (Annelies)
Maandag terug vergadering
Opmerking: glutenvrij? Wordt bekeken met de werkgroep

Werkgroep verkeer
-

Fluo-actie : vierde leerjaar heeft gewonnen
Iedereen heeft een film verdiend: dus een succes!
Ook jules klas deed goed mee, ze zaten hoger dan vorig jaar. Fijn!
Tijdens de uren mogen ze naar een film kijken.

Spelletjes
-

Kast moet eens uitgekuist worden, alle spelletjes zitten door elkaar.
Het is nog één keer, morgen.
Veerle en Helena spreken af om de kast eens uit te kuisen

Werkgroep Valentijnsactie







Een pluim voor de organisatie! Voor de goede opvolging ook als mensen niet
thuis waren.
Het was weer echt in orde, zoals altijd.
Kleine 2700 euro winst. Iets minder dan vorig jaar, maar zeer goed!
Leuk dat je niet verplicht een fles hoefde te kopen
Melissa heeft het gevoel dat ze meer gedelegeerd heeft
Melissa maakt een draaiboek

Leerlingenraad
25 maart
LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang):
-

Fiorella wil het dit jaar nog zeker doen. Joke neemt dit liever niet meer op.

-

-

-

Ingrid stuurt een mail uit, met de vraag wie dit kan doen.
Lokaal loket voor kinderopvang organiseren: Nazareth kan dit ook met andere
gemeente samendoen. Kind en gezin is zelf ook niet zo op de hoogte.
Aanmelden en voorkeur geven en dan bekijken waar je heen kan voor
opvang. Registratie: welk IT-pakket; kind en gezin gaf enkele door en
gemeente moet kiezen / 1930 euro zou Nazareth hiervoor krijgen als subsidie.
Het is blijkbaar verplicht.
Klein kasteelke zoekt pleegouders: “warme gezinnen gezocht” 25 april om 19
u 30 in kinderkasteeltje in Nazareth
Enquête hoe gaat het in Nazareth? Wat heeft dit met LOK te maken.
Verkiezing in aantocht lijkt ons. 20 maart in de gemeente.
Liefst tegen 20 maart doorgeven wie de nieuwe leden zijn, ook een nieuwe
voorzitter wordt gezocht
Geen plaats in Ter biesten voor de krokusvakantie. Ze hadden een
personeelslid minder, en dan was 65 de capaciteit. Geen oplossing. Ze zullen
kijken hoe het loopt met de paasvakantie, dan is het ook kamp en zal er
misschien genoeg plek zijn
23 mei de volgende keer en je krijgt er 25 euro voor een jaar te gaan

Schoolraad:
-

-

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.
Schooltje landuit
Tellingen van kleuters: aantallen gestegen, maar toch niet meer uren, door de
sluiting, 1 jaar op een andere dag tellen… Nu wordt oktober geteld voor het
komende jaar. Er zijn hierdoor meer uren in het lager, maar minder in het
kleuter (een 30 tal die van kleuter naar eerste leerjaar gaan)
Ondersteuning voor anderstaligen die binnen komen: kunnen we dit nog
verbeteren: ideeën verkennen.

Varia:
- Etentje op 29 maart – uitnodiging volgt – paëlla op school: Veerle, Melissa (om
21 uur), Evelien, Helena, Ingrid, Fiorella en Inge en Nausicaä hebben al
bevestigd .
- Nieuw logo –Annelies heeft ontwerp gemaakt – bij Yves navragen om digitale
versie te maken; is nog niet ok
- Nieuwe polo’s – op nieuw logo wachten
- Dank aan kriebelteam: geen levende luizen! Met vijf mensen is ideaal om dit
uit te kammen.

Kalender:

27/02

Carnaval was leuk!

14/03

Ouderraad 5

24/03

Opendeurdag

29/03

Etentje ouderraad

25/04

Ouderraad 6

26/05

Schoolfeest

06/06

Ouderraad 7: zal moeten verzet worden

11/06

schoolraad

26/06

Sapjes voor kleuters & Proclamatie

