VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD
Datum: 19/09/2019
Aanwezig: Leen Embo, Melissa Casteleyn, Fiorella Bendezu, Veerle Bouckaert,
Hildegard Lavens, David Brulard, Annelies Storme, Evy Vanhaelemeesch, Els
Boone, Sofie Vermeiren, Joke Engels
Verontschuldigd: Evi Snoeck, Petronella Moreels, Ken Duchatelet, Anja Heleyn,
Nina Delameilleure, Frederik Gowy, Eveline Beils, Nausicaa Lannoo, Bruce
Vandemoortele
Verslag: Joke Engels
Volgende ouderraad: 17/10/2019

Overlopen van de ledenlijst.
Nieuws van de school:

-

Bedankt voor de organisatie van de vriendjesdag en het praatcafé op
maandag 2 september.
Bedankt kriebelteam
Aantal leerlingen op school: 219, waarvan 71 kleuters.
Nieuw meubilair L3 is deze week toegekomen.
Oproep voor de scholencross, inschrijven kan tot 20 september.

Vragen aan de school:
-

Nieuwe traiteur: tot nu toe is de feedback positief. De leerkrachten proeven elke
middag, menu is heel gevarieerd. Ook de samenwerking met het woon- en
zorgcentrum verloopt zeer vlot.
Vraag of het mogelijk is om voor de kleinste peuters/kleuters een afgebakende
zone op de speelplaats te voorzien (tijdens de grote speeltijden: ’s morgens en ’s
middags).

Werkgroep cultuur
-

Fiorella, Annelies, Veerle
Dit jaar geen leerkrachten in deze werkgroep, aangezien beslist was de
spelletjesmiddag tweejaarlijks te organiseren.
De werkgroep denkt na over een alternatief: eventueel theater voor de
kleuters, workshop yoga, snoezelen, ...

Werkgroep schoolfeest
-

Zondag 22 maart 2019, zonder optredens
Evi S, Annelies, Veerle + leerkrachten juf Delphine, juf Lies, juf Petrocsja, juf
Epi, juf Hilde.
Er zal eten worden voorzien.
Idee: sponsorloop.

Werkgroep verkeer
-

Fluo-actie: alle materialen werden reeds besteld en komen weldra toe. Actie
identiek als de voorbije jaren: er worden stickers uitgedeeld, kindjes
verzamelen ook knikkers per klas.
Communicatie naar de ouders wordt voorzien.
Melissa stuurt vraag voor helpende handen uit.

Spelletjes
-

Tussen herfstvakantie en krokusvakantie.
Kast werd volledig uitgekuist tijdens één van de klusjesdagen, en per leeftijd
gerangschikt.
Data te bespreken en door te geven aan de directie.
3 groepen: K3-L1 / L2-3 / L4-5-6

Werkgroep Valentijnsactie
-

Melissa, Evy, Hildegard, Els, Joke + Juffen Elise, Christine, Meredith
Ontbijt gaat door op zondag 9 februari.
Op zaterdag 8 februari gaat de catechese op onze school door voor een 20-tal
leerlingen – er wordt gekeken of hen een andere locatie op school kan
aangeboden worden.
Er zullen opnieuw zelfgemaakte pralines voorzien worden.

Leerlingenraad
-

Eerste vergadering op 7 oktober.

LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang):
-

Fiorella, Annelies
Eerste vergadering op 18 november.

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.
Eerste vergadering 15 oktober

Varia:
- Schooletentje op 12 oktober: aan de ouderraad wordt gevraagd of ze kunnen
inspringen bij de controle van de vuurkorven, toezicht van de kinderdisco,
opdienen en afruimen, etc.
Concept is identiek aan de voorbije jaren: ’s avonds kan er in twee shiften
gegeten worden (18u en 20u), halloween sfeer, kindjes komen verkleed,
kinderdisco.
- Op 10 oktober is er een infoavond rond “actieve ouders in de ouderwerking”.
Melissa en Joke hebben zich ingeschreven, andere geïnteresseerden zijn
steeds welkom. Locatie: Merelbeke, 20u. Mail zal naar voltallige ouderraad
gestuurd worden.
- Dag van de leerkracht op vrijdag 4 oktober: Joke stuurt mail uit met praktische
informatie.
- Sportnamiddagen na de krokusvakantie: data te bepalen en rondvraag
uitsturen voor helpers.
- Bij praatcafé: volgende keren op Facebook vermelden, alsook de locatie
(eetzaal).
- Brainstorming over andere acties: groentenmarkt, quiz, geefplein. Nog geen
concrete resultaten.

Kalender:
4/10

Dag van de leerkracht

12/10

schooletentje

17/10

Ouderraad 2

28/11

Ouderraad 3

5/12

Sint + praatcafé

23/01

Ouderraad 4

9/02

Valentijn

19/02

Carnaval + praatcafé

5/03

Ouderraad 5

22/03

Opendeur + schoolfeest

30/04

Ouderraad 6

11/06

Ouderraad 7

24/06

Sapjes voor kleuters & Proclamatie

